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Помилки 50
кадровиків:
аналізуємо
та вчимося
уникати

назв
68 Формулювання
професій і посад
персоналу
74 Скорочення
з мінімальними втратами

пРАЦІВНИКІВ
84 Атестація
у сфері культури
корпоративної культури
108 Типи
та роль HR-менеджера

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

На допомогу
кадровику

Мобілізовані працівники:
гарантії та оформлення кадрових документів

Гарантії мобілізованим працівникам
Категорія працівників
Працівники, призвані на строкову вій
ськову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особ
ливий період, прийняті на військову
службу за контрактом у разі виникнен
ня кризової ситуації, що загрожує наці
ональній безпеці, оголошення рішення
про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану

Гарантія

Строк

зберігаються місце робо до закінчення особливого періоду або
ти, посада, компенсуєть до дня фактичної демобілізації
ся середній заробіток на
підприємстві, в установі,
організації, в яких вони
працювали на час при
зову, незалежно від під
порядкування та форми
власності (ст. 119 КЗпП)

Працівники, які були призвані під
час мобілізації, на особливий період
та які підлягають демобілізації, але
продовжують військову службу
за контрактом

не більше ніж на строк укладеного
контракту

Працівники, які під час проходження
військової служби отримали поранення
(інші ушкодження здоров’я) та перебу
вають на лікуванні в медичних закла
дах, а також потрапили у полон
або визнані безвісти зниклими

до дня, наступного за днем їх взяття
на військовий облік у військових
комісаріатах після їх звільнення з
військової служби в разі закінчення
лікування незалежно від його строку,
повернення з полону, появи їх після
визнання безвісти зниклими або до
дня оголошення судом їх померлими

Працівники з числа колишніх військо
вослужбовців строкової військової
служби, військової служби за призо
вом під час мобілізації на особливий
період, військової служби за призовом
осіб офіцерського складу й осіб, які
проходили альтернативну (невійськову
службу)

надається перевага в за
лишенні на роботі в разі
скорочення чисельності
чи штату працівників
у зв’язку зі змінами в
організації виробництва
та праці (за рівних умов
продуктивності праці та
кваліфікації)
(ст. 42 КЗпП)

Молодь, яка звільнилася із строкової
військової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на
особливий період, військової служби
за призовом осіб офіцерського скла
ду або альтернативної (невійськової)
служби

надається додаткова га протягом шести місяців після
рантія у сприянні праце звільнення зі служби
влаштуванню відповідно
до квоти, встановленої
Законом «Про зайнятість
населення»

Працездатна молодь віком до 28 років надається перше робоче
після звільнення зі строкової військо місце
вої служби, військової служби за при
зовом під час мобілізації на особливий
період, військової служби за призовом
осіб офіцерського складу або альтер
нативної (невійськової) служби

Вкладка в журнал Кадровик України № 9, 2015

протягом двох років із дня
звільнення зі служби

не менше двох років

На допомогу
кадровику

Мобілізовані працівники:
гарантії та оформлення кадрових документів
Оформлення кадрових документів

Наказ про увільнення від роботи
На підставі повістки військового комісаріату, яку
має подати до відділу кадрів мобілізований працівник, видається наказ про його увільнення від роботи
на час мобілізації з таким формулюванням:
«(ПІБ), (посада), увільнити від роботи з (дата)
у зв’язку з призовом на військову службу на період
мобілізації зі збереженням на цей період місця роботи та середнього заробітку».
Заява працівника для цього не потрібна.
На роботі за сумісництвом також видається подібний наказ згідно з копією повістки.
Термін збереження місця роботи та середнього заробітку, передбачений статтею 119 КЗпП, було
збільшено у червні 2015 р. (раніше така гарантія
надавалася на рік). Тому слід видати наказ про продовження терміну перебування на військовій службі
до дня фактичної демобілізації у випадку закінчення
річної мобілізації працівників, призваних на військову службу під час мобілізації до 11 червня 2015 р.
Особова картка П-2
Запис про увільнення від роботи на період мобілізації не вноситься до особової картки П-2.
Особова справа
Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів, затвердженим наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5, не передбачено залучення копії наказу
про увільнення від роботи мобілізованого працівника до особової справи працівника, проте за потреби цей документ можна долучити до особової
справи, але здаючи справу до архіву, його потрібно
буде вилучити.
Трудова книжка
До трудової книжки працівника не вноситься запис про увільнення від роботи на період мобілізації.

Слід пам’ятати, що увільнення від роботи не є припиненням трудових відносин (тобто його не слід
плутати із «звільненням з роботи»), тому трудова
книжка на час відсутності працівника зберігається
на підприємстві.
Табель обліку робочого часу
В табелі ставиться позначка «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством) у всі
дні відсутності працівника, включаючи вихідні та
святкові.
Стаж
Час проходження військової служби зараховується
до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи
за спеціальністю, а також до стажу державної служби (ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу»).
Період відсутності мобілізованих працівників
також входить у стаж, що дає право на щорічну
основну відпустку. Водночас до стажу, що дає право
на щорічні додаткові відпустки, передбачені статтями 7 і 8 Закону України «Про відпустки» (за роботу
із шкідливими і важкими умовами праці та за особ
ливий характер праці), зазначений період не враховується.
Заміщення увільненого працівника
На час відсутності мобілізованого працівника
його обов’язки можуть виконувати інші працівники підприємства або на цей час приймається
на роботу працівник за строковим трудовим договором.
Виконання обов’язків працівниками підприємс
тва може оформлюватися як:
 виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від основної роботи із
встановленням доплати за це відповідно до статті 105 КЗпП;
 тимчасове переведення на посаду відсутнього працівника (із звільненням від основної роботи)
на підставі статті 33 КЗпП.
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Улюблена робота піднімає рано,
і ми з радістю беремося за неї.
Вільям Шекспір
Зі зміною сезонів оновлюємося і ми. Оновлюються наші
відчуття, коли після теплого та зеленого літа приходить
осінь зі своїми різнобарвними кольорами. В цій красі
ми інколи не помічаємо, як зупиняється час: хтось починає
сумувати, а хтось насолоджується красою осені та вважає
її найкращою порою року. Зазвичай осінь тепла та лагідна,
але чомусь останні роки перший її день — Свято знань —
холодний і дощовий. Чи не тому що освіта в нашій державі
давно вже потребує кардинальних змін? А починати
потрібно з того, щоб піднімати престижність професії
вчителя! Слід пам’ятати, що кожен із нас і вчитель, і учень
одночасно, адже щодня ми спілкуємося з іншими людьми
і своїми вчинками та словами можемо як навчити,
так і нашкодити. Не слід лаяти державу, уряд, депутатів:
змінимося ми — зміняться і вони. Будемо ми роботи хороші
вчинки і для нас також будуть робити хороше.
Бажаємо вам оновлення, теплої лагідної осені, улюбленої
роботи, яка приноситиме радість.
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Пароль для прямої лінії з 01.07.2015 – 4445
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ЗАКОНОДАВСТВО
8 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

10 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про розрахунок норми тривалості робочого часу» на 2016 р. від 20 липня 2015 р.
№ 10846/0/14-15/13
13 Лист Міністерства соціальної політики України
«Про деякі питання обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 31 липня 2015 р.
№ 445/18/99-15
15 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо заповнення повідомлення про прий
няття працівника на роботу» від 4 серпня
2015 р. № 432/13/155-15
16 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо повернення документів після здійснення кримінально-процесуальних дій» від
4 червня 2015 р. № 278/06/187-15
17 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо порядку компенсації з бюджету середньої заробітної плати мобілізованим» від
6 травня 2015 р. № 515/13/84-15
18 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається» від 16 квітня 2014 р. № 65/06/186-14
19 Лист Міністерства соціальної політики України
«Стосовно виплати компенсації середньої заробітної плати мобілізованим працівникам,
які до мобілізації працювали у фізичних
осіб — підприємців» від 16 червня 2015 р.
№ 325/13/155-15
20 Лист Міністерства соціальної політики України
«Про застосування дисциплінарних стягнень
до працівників за прогул без поважних причин» від 16 липня 2015 р. № 302/06/186-15
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21 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

їни «Щодо надання соціальної відпустки
працівникам, які мають дітей» від 25 лютого
2015 р. № 76/13/116-15
23 Лист Міністерства освіти та науки України
«Щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ» від 26 червня 2015 р. № 1/9-309
25 Лист Міністерства оборони України «Про
організацію ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників та відповідальність за порушення такого обліку»
від 7 лютого 2015 р. № 322/2/964
27 Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо надання допомоги на
поховання» від 13 травня 2015 р. № 5.232-841
28 Лист Виконавчої дирекції фонду соціального
страхування з тимчасової втрати праце
здатності «Щодо призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності закладами
охорони здоров’я, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областях» від 16 червня 2015 р.
№ 2.4-17-1004
29 Лист Виконавчої дирекції фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо обчислення страхового стажу»
від 5 червня 2015 р. № 5.2-32-946

31 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Пенсійне забезпечення

40 Олена Охріменко
Призначення пенсії викладачам вищих
навчальних закладів недержавної форми
власності

Кадровик України
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Зі статті ви дізнаєтесь про умови та порядок призначення пенсій науковим (науково-педагогічним)
працівникам, документи, необхідні для призначення пенсії, визначення розміру пенсії та про особ
ливості призначення пенсії викладачам вищих
навчальних закладів недержавної форми власності

Соціальне страхування

45 Ольга Саражинська
Надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
Зі статті ви дізнається про загальні умови надання
допомоги на поховання. А також про надання допомоги на поховання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України, надання допомоги
на поховання тимчасово переміщеним особам; на
поховання осіб, загиблих під час військової служби;
на поховання осіб, померлих за кордоном

Вчимося на помилках

50 Вікторія Галкіна
Неправомірне оголошення догани та
звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП

Людям властиво помилятися. І хоча повністю уникнути помилок неможливо, проте краще вчитися
на чужих. Саме з цією метою ми започатковуємо
рубрику, в якій будемо розглядати ситуації, коли
одна або декілька хибних дій призвели до серйозних наслідків для роботодавця. Ми детально проаналізуємо кожну помилку, її причини та наслідки,
а також надаватимемо рекомендації щодо того, як
потрібно було вчинити в тій або іншій ситуації

Відповіді на запитання

57 Жінка була звільнена в поточному році з по-

переднього місця роботи під час відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Наразі вона працює в нового
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роботодавця та має двох дітей віком до 15 років. Чи має вона право на додаткову соціальну
відпустку?
58 Чи можна після звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП у зв’язку із скороченням чисельності працівників прийняти цю ж працівницю
на іншу посаду за строковим трудовим договором на час перебування іншої працівниці
у відпустці для догляду за дитиною?
58 Працівник, який працює в режимі неповного робочого тижня (один день на тиждень),
надав заяву на відпустку без збереження
заробітної плати у на два робочих дні. Як
оформити наказ, враховуючи те, що робочі
дні працівника відокремлені в часі?
59 Чи має значення, працює пенсіонер чи ні?
Якщо так, то в яких випадках і як факт працевлаштування (звільнення з роботи) впливає на розмір чи призначення пенсії або нарахування надбавок до неї?
60 Як змінюється розмір пенсії, якщо особа
працює?
61 Чи має значення факт працевлаштування
особи для призначення до її пенсії надбавок?
61 Після призначення пенсії пенсіонер праце
влаштувався. Які документи він має надати
до Пенсійного фонду?

62 Календар

ПРАКТИКА
Професійна класифікація

64 Олександр Клименко
Досвід США у професійній класифікації:
чи може він бути корисним в Україні?

Останніми роками Україна все більше інтегрується
у світову економіку, чому сприяли її вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) і підписання угоди про
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асоціацію з Євросоюзом (ЄС). Усе більше з’являється
в нашій країні спільних підприємств, на яких працівники використовують найсучасніші технології,
а іноземні партнери часто намагаються перенести
свої професійні вимоги і до українських працівників

68 Сергій Кравцов

Формулювання назв професій і посад
на практиці

Ведення кадрової документації — справа буденна,
але завдає певного клопоту кадровикам. Розглянемо принципи формулювання назв професій і посад
на практиці. А саме, як застосовувати скорочення,
лапки, слова іншомовного походження, як використовувати похідні слова до базових назв

91 Олена Загорецька

Бланки службових документів

Бланки є складовою частиною іміджу будь-якої
юридичної особи, її своєрідною візитною карткою. Сучасний дизайн оформлення бланка,
«свій» фірмовий стиль, якісний папір, оптимальний склад реквізитів, що містять достатньо відомостей про юридичну особу, та їх правильне розташування особливо важливі для сприятливого
впливу на ділового партнера. Про загальні вимоги
до бланків дізнаєтесь зі статті

Трудові судові спори

ПЕРСОНАЛ

74 Євгенія Каляпіна

102 Інтерв’ю

Скорочення персоналу з мінімальними
втратами для роботодавця (продовження)

Пропонуємо вашій увазі другу частину статті. В ній
ми розглянемо на прикладах судової практики з
авторськими коментарями порушення процедури звільнення, розірвання трудового договору з
працівником у період його непрацездатності та
недотримання гарантій від звільнення з ініціативи
роботодавця окремих категорій працівників

Корпоративна культура як дієвий інструмент управління персоналом у Platinum
Bank

Атестація працівників

З Денисом Кощавцевим, директором з персоналу
Platinum Bank, ми говоримо про роль корпоративної культури, її вплив на систему управління
персоналом та на результати бізнесу. А також
про те, як підтримують корпоративну культуру
у Platinum Bank, про нематеріальну мотивацію, інструменти оцінки, навчання та розвитку персоналу

84 Олександр Клименко

HR- рішення

У попередньому номері журналу був детально розглянутий порядок атестації персоналу, який стосується більшості «звичайних» підприємств, установ,
організацій, щодо яких процедура атестації значною
мірою регулюється нормативно-правовими актами,
які були прийняті ще за часів СРСР і які встановлюють загальний порядок атестації. Але у сфері культури атестація має свої особливості, які і розглянемо
більш детально

108 Ірина Шуляренко

Атестація персоналу у сфері культури

4

Діловодство

Типи корпоративної культури та роль
HR-менеджера в її формування

На успішність компанії на ринку, її здатність
досягати своїх бізнес-цілей впливають багато
зовнішніх факторів, проте не меншу роль у цьому
відіграє і внутрішнє середовище. Саме з внутрішнім середовищем і має працювати HR-менеджер,
реалізуючи свою функцію бізнес-партнера
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

6

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій» від 17 липня
2015 р. № 650-VIII

У

Закон України «Про внесення зміни
до статті 18 Закону України «Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» щодо встановлення щомісячної
доплати інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи» від 2 червня 2015 р.
№ 495-VIII

У

несено зміни до статті 18 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», згідно з якими, якщо
щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд
інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата в
сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
Закон набирає чинності з 1 січня 2016 р.

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

З

несено зміни до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,
зокрема визначено організацію, повноваження та порядок діяльності
військово-цивільних адміністрацій, що утворюються як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції, що не має на меті зміни та/або скасування конституційно закріпленого права територіальних громад на місцеве
самоврядування. А також внесено зміни до розділу, що визначає статус і
призначення військово-цивільних адміністрацій.
Закон набрав чинності 14 серпня 2015 р.

аконом визначено, що:
 розподіл службового часу поліцейських визначається розпорядком дня, який затверджує керівник органу (закладу, установи) поліції.
Для поліцейських установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома
вихідними, а для курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських, — шестиденний
робочий тиждень з одним вихідним. Поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які
працюють у змінному режимі, час для відпочинку в порядку компенсації
надається протягом двох наступних місяців;
 тривалість відпустки поліцейського становить 30 календарних
днів, якщо законом не визначено більшої тривалості. За кожний повний
календарний рік служби в поліції після досягнення п’ятирічного стажу
служби поліцейському надається календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Поліцейським дозволяється, за бажанням, використовувати відпустку частинами. Одна частина відпустки має бути не менше 10 діб. Поліцейським у рік звільнення за
власним бажанням, за віком, через хворобу чи скорочення штату в році
звільнення, за їхнім бажанням, надається чергова відпустка, тривалість
якої обчислюється пропорційно з розрахунку 1/12 частини відпустки за
кожний повний місяць служби в році звільнення. Відкликання поліцейського із чергової відпустки, як правило, забороняється. В разі крайньої
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необхідності відкликання може бути дозволено керівнику територіального органу поліції;
 поліцейські зобов’язані щороку проходити комплексний медичний
огляд (диспансеризацію), а за необхідності — цільові медичні огляди, психофізіологічні обстеження та тестування.
Закон набирає чинності з 7 листопада 2015 р. за винятком окремих положень.

З

Закон України «Про внесення зміни
до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на
військову службу під час мобілізації
окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників» від 1 липня 2015 р. № 570-VIII

гідно із змінами призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти, аспіранти та докторанти,
які навчаються на денній формі навчання; наукові та науково-педагогічні
працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій,
які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники
загальноосвітніх навчальних закладів за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях,
загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш
як на 0,75 ставки.
Закон набрав чинності 24 липня 2015 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України з питань пенсійного забезпечення» від 15 липня
2015 р. № 614-VIII

В

несено зміни до статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якими
передбачено, що перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення категорій військовослужбовців, осіб,
які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв’язку
із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових
видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій у
розмірах, установлених законодавством, не проведений із вини органів
Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки
для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без
обмеження строком.
Закон набирає чинності 1 січня 2016 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення регулювання
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14 липня
2015 р. № 596-VIIІ

У
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хвалено Закон щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Вводиться автоматична фотозйомка та відеофіксація адміністративних правопорушень (ст. 521, 531 Закону «Про дорожній рух», ст. 142 КпАП) у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що має покращити рівень безпеки дорожнього руху. Також
вводиться новий вид адміністративного стягнення — штрафні бали (ст.
271 КпАП), установлюється розмір штрафу та кількість штрафних балів,
надаються повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 2791–2792 КпАП) уповноваженим працівникам підрозділів
патрульної служби МВС.
Закон набрав чинності 8 серпня 2015 р.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги
громадянам України, які призиваються на строкову військову службу»
від 12 серпня 2015 р. № 587

З

Постанова «Про соціальний захист
осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у
масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року»
від 29 липня 2015 р. № 535

З

атверджено Порядок виплати грошової допомоги громадянам України,
які призиваються на строкову військову службу. Порядком передбачено, що допомога виплачується громадянам України, які призиваються на
строкову військову службу, в розмірі двох мінімальних заробітних плат.
Допомога виплачується військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби шляхом її перерахування військовим комісаріатом на рахунок у банку,
зазначений її одержувачем, або через касу військового комісаріату.
Постанова набрала чинності 15 серпня 2015 р.
атверджено Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам,
які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у
масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. Допомога виплачується вказаним особам
у 25-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для праце
здатних осіб на час її виплати. Для виплати допомоги особа, яка отримала
тілесні ушкодження, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації,
структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту населення
виконавчого органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради за місцем реєстрації проживання або перебування із заявою.
Постанова набрала чинності 4 серпня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження програми
проведення атестації працівників,
які виконують спеціальні роботи,
пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами — бонітування птиці
та ведення племінного обліку в птахівництві» від 9 липня 2015 р. № 275

З

атверджено Програму атестації працівників, які виконують спеціальні
роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами — бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві. Визначено порядок
підготовки працівників до атестації та перелік питань атестаційних тестів.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист від 20 липня 2015 р.
№ 10846/0/14-15/13
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М

інсоцполітики в своєму листі наводить приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2016 р., розрахованої за календарем
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними в суботу та неділю за однакової тривалості часу роботи за день протягом робочого тижня та зі зменшенням тривалості роботи напередодні святкових і неробочих днів (повний
текст листа див. на с. 10).
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МОНІТОРИНГ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 21 липня
2015 р. № 172

З

атверджено форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», які вводяться в дію,
починаючи зі звіту за січень 2016 р. — форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із
праці», зі звіту за I квартал 2016 р. — форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці».

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Наказ «Про затвердження Положення
про порядок перевірки повноважень
представників сторін колективного
трудового спору (конфлікту)»
від 5 травня 2015 р. № 44

З

Наказ «Про затвердження Положення про порядок визначення сторін
колективного трудового спору (конфлікту), формування вимог найманих
працівників або профспілки, розгляду вимог найманих працівників або
профспілки, прийняття рішення про
вступ в колективний трудовий спір
(конфлікт) на підприємствах, в установах чи організаціях, на яких проводиться процедура відновлення
платоспроможності або визнання їх
банкрутом» від 5 травня 2015 р. № 45

З
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атверджено Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту). Положення
регулює порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» перевірки в разі
необхідності повноважень представників сторін колективного трудового
спору (конфлікту).
атверджено Положення про порядок визначення сторін колективного
трудового спору (конфлікту), формування вимог найманих працівників або профспілки, розгляду вимог найманих працівників або профспілки,
прийняття рішення про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) на
підприємствах, в установах чи організаціях, на яких проводиться процедура
відновлення платоспроможності або визнання їх банкрутом, яке розроблене на підставі положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 р.
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним.
Як передбачено частиною першою статті 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні
меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має
провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до
16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в
абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин
на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає
право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих
категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для
своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при
шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному
робочому тижні не може перевищувати п’яти годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП у 2016 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не
проводиться у такі святкові і неробочі дні:
— 1 січня — Новий рік;
— 7 січня — Різдво Христове;
— 8 березня — Міжнародний жіночий день;
— 1 травня — Пасха (Великдень);
— 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
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— 9 травня — День Перемоги;
— 19 червня — Трійця;
— 28 червня — День Конституції України;
— 24 серпня — День Незалежності України;
— 14 жовтня — День захисника України.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день
(ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового
або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та
неділю у 2016 р. вихідний день у неділю 1 травня має бути перенесений на вівторок 3 травня, вихідний день у неділю 19 червня має бути перенесений на понеділок 20 червня.
Слід наголосити, що у 2016 р. на 1 травня (неділю) припадають два свята — День міжнародної
солідарності трудящих та Пасха (Великдень). При цьому, незважаючи на те, що з вихідним днем
збігаються два святкових дні, перенесенню підлягає лише один день — неділя (1 травня) на вів
торок (3 травня).
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального
використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого
розпорядчого документа.
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено
перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку з перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи
неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість
роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого
дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може
бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний
чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно
з дотриманням вимог статей 50–53, 67 і 73 КЗпП.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2016 р. (додається), розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю
при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2016 р.
становитиме:
при 40-годинному робочому тижні
при 39-годинному робочому тижні
при 38,5-годинному робочому тижні
при 36-годинному робочому тижні

№ 9 (104) вересень 2015

2003,0 години
1957,8 годин
1932,7 годин
1807,2 годин
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при 33-годинному робочому тижні
при 30-годинному робочому тижні
при 25-годинному робочому тижні
при 24-годинному робочому тижні
при 20-годинному робочому тижні
при 18-годинному робочому тижні

1656,6 годин
1506,0 годин
1255,0 годин
1204,8 годин
1004,0 години
903,6 годин

Додаток на 1 арк.
Заступник Міністра —
керівник апарату

В. Іванкевич

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2016 р.

30

31

30

31

366

3
2
(1, 2, (19,
9) 28)

—

1
(24)

—

1
(14)

—

—

10

8

10

8

8

10

8

9

105

12

10

10

9

8

11

8

9

115

21

19

20

21

22

22

20

22

22

251

—

—

1
(27)

—

1
(23)

—

1
(13)

—

—

5

Квітень

31

Березень

31

Лютий

30

Січень

31

1 Кількість календарних днів

31

29

31

30

2 Кількість святкових днів і днів
релігійних свят (число місяця, на
яке припадає свято)

2
(1,
7)

—

1 (8)

—

3 Кількість вихідних днів

10

8

8

9

9

4 Кількість днів, робота в які не
проводиться

12

8

9

9

5 Кількість робочих днів

19

21

22

—

1 (7)

№
зп

Показники

6 Кількість днів, що передують
святковим та неробочим, у які
тривалість робочого дня (зміни)
при 40-годинному тижні зменшу- 1 (6)
ється на 1 годину (число місяця,
в яке скорочується тривалість
робочого дня)
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Додаток
до листа
від 20 липня 2015 р.
№ 10846/0/14-15/13
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Норма тривалості робочого часу в годинах при:
7 40-годинному
робочому
тижні
8 39-годинному
робочому
тижні
9 38,5-годинному робочому
тижні
10 36-годинному
робочому
тижні
11 33-годинному
робочому
тижні
12 30-годинному
робочому
тижні
13 25-годинному
робочому
тижні
14 24-годинному
робочому
тижні
15 20-годинному
робочому
тижні
16 18-годинному
робочому
тижні

151,0 168,0 175,0 168,0 152,0 159,0 168,0 175,0 176,0 159,0 176,0 176,0 2003,0
148,2 163,8 171,6 163,8 148,2 156,0 163,8 171,6 171,6 156,0 171,6 171,6 1957,8
146,3 161,7 169,4 161,7 146,3 154,0 161,7 169,4 169,4 154,0 169,4 169,4 1932,7
136,8 151,2 158,4 151,2 136,8 144,0 151,2 158,4 158,4 144,0 158,4 158,4 1807,2
125,4 138,6 145,2 138,6 125,4 132,0 138,6 145,2 145,2 132,0 145,2 145,2 1656,6
114,0 126,0 132,0 126,0 114,0 120,0 126,0 132,0 132,0 120,0 132,0 132,0 1506,0
95,0

105,0 110,0 105,0

95,0

100,0 105,0 110,0 110,0 100,0 110,0 110,0 1255,0

91,2

100,8 105,6 100,8

91,2

96,0

100,8 105,6 105,6

96,0

105,6 105,6 1204,8

76,0

84,0

88,0

84,0

76,0

80,0

84,0

88,0

88,0

80,0

88,0

88,0 1004,0

68,4

75,6

79,2

75,6

68,4

72,0

75,6

79,2

79,2

72,0

79,2

79,2

903,6

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 31 липня 2015 р. № 445/18/99-15
Міністерство соціальної політики розглянуло лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та повідомляє.
До запитання 1.
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що
допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в
неї страхових випадків, зокрема, тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.
Враховуючи зазначене, у разі якщо застрахована особа не здійснює трудову діяльність (підприємс
тво не працює та не оформлено простій) та не нараховується заробітна плата, допомога по тимчасовій
непрацездатності не надається.
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Якщо під час простою підприємства не з вини працівника з оплатою не нижче від двох третин тарифної ставки, передбачено вихід працівника на роботу і у зв’язку із настанням тимчасової непраце
здатності ним було втрачено право на таку виплату (оплату за час простою), йому призначається допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності та обчислюється середня заробітна плата для розрахунку допомоги відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
26 червня 2015 р. № 439) (далі — Порядок).
До запитання 2.
Відповідно до пункту 3 Порядку середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований
єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах)
у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, —
тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка
без збереження заробітної плати. Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких
застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
На нашу думку, період військової служби застрахованої особи за призовом під час мобілізації на
особливий період можна вважати періодом, не відпрацьованим з поважної причини. Тому, якщо деякі
місяці та дні розрахункового періоду застрахована особа не працювала із зазначеної поважної причини,
пропонуємо ці місяці та дні виключати з розрахункового періоду та здійснювати розрахунок середньої
заробітної плати за відпрацьовані місяці та дні розрахункового періоду. У випадку, коли застрахована
особа не працювала із зазначеної поважної причини, всі місяці розрахункового періоду, на нашу думку,
може бути застосовано пункт 9 Порядку.
До запитання 3.
Відповідно до пункту 2 Порядку сума страхової виплати обчислюється шляхом множення суми денної виплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної
плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на
кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах), у розрахунковому
періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, зазначених у пункті 3
Порядку.
Частиною другою статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування», яка визначає базу нарахування єдиного внеску, передбачено, що для
осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул, єдиний внесок нараховується на
суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи,
на кількість місяців, за які вона нарахована.
Враховуючи зазначене, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат,
передбачене пунктом 2 Порядку, застосовується, зокрема, у випадку поновлення на роботі працівника,
який був звільнений з роботи без законної підстави (незаконно переведений на іншу роботу) з виплатою
середнього заробітку за час вимушеного прогулу (різниці в заробітній платі за час виконання нижчеоплачуваної роботи).
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При цьому слід враховувати, що пунктами 32 та 33 Порядку встановлено, що 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.
До запитання 4.
Пунктом 9 Порядку передбачено для добровільно застрахованих осіб за страхуванням з тимчасової
втрати працездатності обчислення середнього доходу, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати,
встановленого законом на день настання страхового випадку, у разі якщо у розрахунковому періоді
перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин (зокрема, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком і
відпустка без збереження заробітної плати) не мала доходу. При цьому зазначена норма Порядку щодо
виключення з розрахункового періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку та шестирічного віку за медичним висновком і відпустки без збереження заробітної плати як поважної причини не стосується добровільно застрахованих осіб, оскільки на цих осіб не поширюються
норми трудового законодавства.
До запитання 5.
Обчислення середнього доходу здійснюється відповідно до пункту 3 Порядку — виходячи з нарахованого за розрахунковий період доходу, на який нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості (періоду виконання робіт
(послуг) за цивільного-правовими договорами, провадження підприємницької або іншої діяльності,
пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді.
При цьому слід враховувати те, що у випадках добровільного страхування за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності правовідносини
за таким страхуванням врегульовуються договірними зобов’язаннями та розпочинаються з дня укладення відповідного договору, а тому норма пункту 3 Порядку застосовується в періоді дії договору про
добровільне страхування.
Директор Департаменту
соціального страхування та партнерства

О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 4 серпня 2015 р. № 432/13/155-15
Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув Ваш запит на публічну інформацію та
повідомляє.
Частиною третьою статті 24 КЗпП визначено, що 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
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формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Тобто до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.
Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.
Враховуючи положення вищезазначеної статті, було прийнято постанову Кабінету Міністрів України
«Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття
працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413, якою передбачено, що дата наказу (розпорядження)
про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника відрізняються (колонки 8 і 9 додатка до зазначеної постанови).
Жодних інших нормативних документів немає.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 4 червня 2015 р. № 278/06/187-15
Юридичним департаментом Мінсоцполітики розглянуто Ваше звернення стосовно повернення документів після здійснення кримінально-процесуальних дій з метою подальшого звільнення працівника
і повідомляється.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Мінсоцполітики відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 389 (із змінами), є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у
сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального
обслуговування населення, волонтерської діяльності.
Згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від
27 квітня 1993 р. № 301 відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових
книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. За порушення встановленого
порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну,
а в передбачених законом випадках — іншу відповідальність.
Зі змісту звернення вбачається наявність порушення кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення та проведення процесуальних дій органами прокуратури
на комунальному житлово-експлуатаційному підприємстві у формі виїмки трудових книжок працівників
підприємства.
Відповідно до норм статті 98 КПК України матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути ви-
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користані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.  ч.
предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального
правопорушення, є речовими доказами.
Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів
полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі
і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до норм статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або
на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов’язана зберігати
їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Документ повинен зберігатися
протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності — його оригінал, долучивши замість
них до кримінального провадження завірені копії.
Аналізуючи вищенаведені норми, зазначаємо, що задля вивільнення працівника у спосіб, передбачений чинним законодавством, працівнику необхідно особисто або через керівника підприємства звернутися до прокуратури з клопотанням про повернення оригіналу трудової книжки та у разі відмови — питання
повернення документу вирішується в судовому порядку відповідно до статті 55 Конституції України.
Одночасно звертаємо увагу, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний та рекомендаційний характер і не встановлюють правових норм.
Директор
Юридичного департаменту

О. Туліна
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 6 травня 2015 р. № 515/13/84-15

Щодо порядку компенсації з бюджету середньої заробітної плати мобілізованим
<...> Компенсація середньої заробітної плати підприємствам, яка виплачується працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється відповідно
до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105 (далі — Порядок).
Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період (далі — працівники), за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою 2501350 «Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».
Підприємствам, установам та організаціям спрямовуються кошти за бюджетною програмою
2501350 на виплату компенсації за період із січня 2015 р. (звіт подається за кожний місяць окремо).
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Поряд з цим інформуємо, що на сьогодні Мінсоцполітики спільно з Мінфіном опрацьовують питання щодо можливості внесення змін до законодавства з метою виплати компенсації підприємствам,
установам, організаціям за період з 18 березня 2014 р. до 31 грудня 2014 р. згідно із Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації».
Тобто нарахування та виплата середньої заробітної плати проводяться за місцем роботи працівника
у строки виплати заробітної плати, встановлені колективним договором або іншим локальним актом
підприємства, з урахуванням положень статті 115 КЗпП.
Звіти подають згідно з додатками до Порядку, в яких передбачено, що підприємства надають інформацію про «нараховану середню заробітну плату» працівникам.
Якщо повістки щодо призову працівників надходили з військових комісаріатів, які знаходяться в
іншому місті, або надходили з декількох районних (міських) військкоматів, то звіти для погодження
подають на паперових носіях до кожного військкомату, якими працівники були призвані на військову
службу під час мобілізації, на особливий період.
Відповідно до частини четвертої статті 119 КЗпП за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу
за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації незалежно від підпорядкування та форми власності більше ніж на один рік. Тобто згідно
з чинним законодавством зазначені гарантії забезпечуються за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
Питання нарахування на середній заробіток працівників, призваних на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування належить до компетенції Державної фіскальної служби України.
Директор Департаменту

О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 квітня 2014 р. № 65/06/186-14

Юридичне управління Міністерства соціальної політики розглянуло ваш лист <...> та в межах компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до статті 26 КЗпП при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про
випробування повинна бути відображена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати документи, визначені статтею
24 КЗпП.
Статтею 27 КЗпП визначено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
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Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість
днів, протягом яких він був відсутній.
Згідно зі статтею 28 КЗпП, коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати,
то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.
Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його
прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку має право розірвати трудовий
договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку,
встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.
Звільнення за результатами випробування оформляється наказом власника або уповноваженого
ним органу. При цьому в наказі і трудовій книжці дається посилання на статтю 28 КЗпП, а підстава звільнення формулюється як «за результатами випробування».
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Заступник начальника Юридичного
управління — начальник відділу

І. Кузнецова

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 червня 2015 р. № 325/13/155-15
Стосовно виплати компенсації середньої заробітної плати мобілізованим працівникам,
які до мобілізації працювали у фізичних осіб — підприємців
Департамент заробітної оплати праці та умов праці розглянув запит щодо реалізації норм законодавства стосовно виплати компенсації середньої заробітної плати мобілізованим працівникам, які до
мобілізації працювали у фізичних осіб — підприємців, та повідомляє.
Частиною третьою статті 119 КЗпП встановлена гарантія збереження місця роботи, посади та виплати компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях.
Поза межами законодавства залишились наймані працівники, які працюють у фізичних осіб — підприємців.
Порядок виплати компенсації підприємствами, установами, організаціями у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105, було розроблено з
урахуванням положень статті 119 КЗпП (в редакції від 1 лютого 2015 р.).
З метою встановлення однакових гарантій для працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, незалежно від того, де саме вони працюють, Мінсоцполітики опрацьовується відповідний законопроект.
Директор Департаменту
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 липня 2015 р. № 302/06/186-15
Про застосування дисциплінарних стягнень до працівників за прогул без поважних причин
Юридичним департаментом Міністерства <...> розглянуто лист і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 119 КЗпП за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення
про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується з бюджету
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у
зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного конт
ракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємс
тві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та
форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за
рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (пос
танова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105).
Працівники, звільнені з військової служби в запас (демобілізовані), які не продовжують військову
службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, з урахуванням часу перевезення до
місць проживання (перебування) мають стати до роботи.
До працівників, які без поважних причин вчасно не стали до роботи, можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений
строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані
власником або уповноваженим ним органом у випадку прогулу (в т. ч. відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних причин.
Звільнення за прогул без поважних причин — це дисциплінарне стягнення. Застосовуючи його, слід
додержуватися встановлених законодавством про працю вимог щодо порядку застосування дисциплінарних стягнень. Зокрема, відповідно до статті 149 КЗпП власник або уповноважений ним орган до
застосування дисциплінарного стягнення повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.
У табелі обліку використання робочого часу відсутність на роботі з поважних причин доцільно відмічати умовним позначенням «І» — інші причини неявок, а відсутність на роботі без поважних причин —
умовним позначенням «ПР» — прогул.
Застосування роботодавцем дисциплінарних стягнень до працівників є його правом.
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Одночасно інформуємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту

О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25 лютого 2015 р. № 76/13/116-15
Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції
повідомляється.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка працює і має двох
або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з
дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи,
який виховує їх без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також
особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних
батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Кожну підставу, визначену частиною першою цієї статті, слід вважати окремою підставою, а саме:
жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;
жінка, яка має дитину-інваліда;
жінка, яка усиновила дитину;
одинока мати;
мати інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
батько дитини, яку він виховує без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
батько інваліда з дитинства підгрупи А I групи, якого він виховує без матері (в т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі);
особа, яка взяла дитину під опіку;
особа, яка взяла під опіку інваліда з дитинства підгрупи А I групи;
один з прийомних батьків.
Тобто одинока мати, яка виховує двох дітей віком до 15 років, має право на додаткову соціальну
відпустку за підставою «одинока мати» та «жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років» тривалістю 17 календарних днів.
Що стосується надання соціальної додаткової відпустки одиноким матерям, то визначення «одинокої матері» наведено у пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 і пункті 5 частини 13 статті 10 Закону України «Про
відпустки». Так, згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України одинокою матір’ю слід вважати
жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої немає запису про батька
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дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку,
яка виховує і утримує дитину сама.
Оскільки пункт 5 частини 13 статті 10 Закону України «Про відпустки» визначає одиноку матір як
таку, яка виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.
Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у
свідоцтві про народження дитини якої немає запису про батька дитини або запис про батька зроблено
у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в т. ч. розлучена жінка, яка виховує дитину без батька).
Якщо жінка дійсно є одинокою матір’ю, тобто не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження
дитини немає запису про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за її
вказівкою, або вдова, то вона має право на вищезазначену відпустку.
Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, жінці, яка виховує дитину без батька, в т. ч. жінці, яка народила дитину, не перебуваючи у зареєстрованому шлюбі, і при цьому батько визнав дитину, та жінці, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена, оскільки батько
у дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у вихованні.
Більш того, стаття 157 Сімейного кодексу України визначає, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її
вихованні і має право на особисте спілкування з нею.
Статтею 158 Сімейного кодексу передбачено, що за заявою матері, батька дитини орган опіки та
піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає
окремо від неї. У разі ухилення батька від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини мати має
право звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав.
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.
Відтак, для підтвердження права на зазначену відпустку в цьому випадку роботодавцю має бути
пред’явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.
Зокрема, одним із таких документів, наприклад, може бути рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав; ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом
про стягнення аліментів; акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх
підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини; довідка зі школи про
те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому,
не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Аналогічним чином до категорії «батько, який виховує дитину без матері» (одинокий батько), на
нашу думку, належать чоловік, який не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько; вдівець чи розлучений чоловік, який виховує дитину без матері.
Зазначена відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від
відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Працівник також не втрачає право на неї
в році смерті дитини або досягнення нею граничного віку для її надання. Але право на неї має лише
жінка, яка працює. Тому реалізувати своє право на використання цієї відпустки вона може за умови,
якщо на день початку відпустки має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку,
тривалістю хоча б один день.
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Період перебування у відпустках у зв’язку з вагітностю та пологами і для догляду за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає право на зазначену соціальну відпустку.
Робота працівника на умовах неповного робочого часу не може слугувати підставою для зменшення
тривалості такої відпустки.
Право на таку відпустку залежить від віку дитини. Статтею 19 Закону визначено вік дітей тільки для
такої категорії, як «жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років». Вік, наприклад,
дитини-інваліда, усиновленої дитини, дитини в одинокої матері (батька) цим Законом не встановлено,
тому слід керуватися загальними нормами.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» та статті 2 Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми», дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з
законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Так, згідно з частиною другою статті 35 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) у разі реєстрації
шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту
реєстрації шлюбу.
Повна цивільна дієздатність може бути надана неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.
Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі
відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду (ст. 35 ЦКУ).
Отже, одинока мати, яка виховує дочку віком 17 років, втрачає право на таку відпустку в році реєс
трації дочкою шлюбу або наявності відповідного рішення про надання їй повної цивільної дієздатності.
Згідно з частиною першою статті 24 Закону у разі звільнення працівника йому виплачується грошова
компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей. Таким чином, виплата грошової компенсації за додаткову соціальну відпустку допускається лише при звільненні.
Слід зауважити, що відповідно до підпункту 79 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної
політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 389, Мінсоцполітики
України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення. Роз’яснення та листи міністерств не
є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.
Директор Департаменту

О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26 червня 2015 р. № 1/9-309

Роз’яснення щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ
До Міністерства освіти і науки України продовжують надходити численні звернення представників
вищих навчальних закладів, випускників цих закладів, їх батьків та органів студентського самоврядування щодо надання роз’яснень з питань працевлаштування. Міністерство освіти і науки висловлює позицію з зазначеного питання, що ґрунтується на правових засадах і гарантіях, встановлених Конституцією
України і законами України.
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Згідно із статтею 26 Закону України «Про вищу освіту» основним завданням вищих навчальних закладів є провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої
освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.
Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, то у статті 64 цього ж Закону
зазначається, що держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для
вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.
Зазначений Закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання або відшкодування в
установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.
Обов’язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником порушує конституційне право громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується
(ст. 43 Конституції України), та право на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (ст. 53 Конституції України), суперечить зобов’язанню держави скасувати обов’язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб
економічного розвитку (ст. 1 Міжнародної Конвенції «Про скасування примусової праці» № 105, що ратифікована Законом України від 5 жовтня 2000 р. № 2021-III).
Таким чином, базуючись на основних положеннях Конституції України та галузевого Закону
України «Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки наголошує, що будь-які матеріальні претензії
до випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, є неправомірними, оскільки не існує законних підстав, які б зобов’язали його відшкодувати
до державного бюджету вартість навчання. Крім того, відсутній і механізм, який би зобов’язав випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням,
відшкодувати до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі понесені
витрати за угодою.
На реалізацію положень Закону України «Про вищу освіту» прийнято постанову Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992» від
15 квітня 2015 р. № 216, якою скасовується норма щодо обов’язковості відпрацювання та відшкодування. Прийняття зазначеної постанови забезпечує реалізацію основних положень цього Закону та конституційне право випускників на вільний вибір місця подальшої роботи.
Водночас закон чи законодавчий акт не має зворотної дії і, за умови підписання студентом угоди з
керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем (організацією, підприємством, установою),
студент повинен відпрацювати за направленням, в іншому випадку він нестиме відповідальність відповідно до умов угоди.
Щодо питання проведення моніторингу (відстеження) працевлаштування випускників вищих навчальних закладів протягом трьох років після закінчення навчання, то ця функція не була визначена
жодним законодавчим актом. Тобто моніторинг відпрацювання випускників протягом трьох років після
закінчення навчання не належить до компетенції вищого навчального закладу. Однак структурні підрозділи щодо сприяння працевлаштуванню можуть здійснювати цей моніторинг з метою вивчення попиту
на ринку праці на своїх випускників.
Щодо внесення даних з працевлаштування до бази ЄДЕБО, то ці дані вносилися відповідно до постанов Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»
від 15 квітня 2013 р. № 306 та «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на
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підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб» від 20 травня 2013 р. № 363.
Наразі Міністерством готуються зміни із зазначеного питання.
Щодо такої соціальної пільги, як одноразова адресна грошова допомога у п’ятикратному розмірі, то ця допомога виплачується та буде виплачуватися випускникам вищих навчальних закладів,
які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду на
строк не менше як три роки про роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про надання одноразової адресної
грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» від 26 вересня
2006 р. № 1361.
На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України та з метою упорядкування цих
виплат щорічно наказом Міністерства затверджується Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги. Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі
поданої випускником заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії трудового договору.
Крім того, на сьогодні залишається незмінним і порядок працевлаштування випускників, які вступали за цільовим направленням, тобто на пільгових умовах, та укладали тристоронню угоду відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» від
29 червня 1999 р. № 1159.
При цьому якщо студент цієї категорії бажає продовжувати навчання за наступним ступенем освіти магістра (чи ОКР спеціаліста) — а це його конституційне право, то з ним слід переукласти угоду.
Незалежно від того, чи навчався він за цим ступенем (ОКР) за кошти державного замовлення чи за
кошти фізичних та юридичних осіб, після закінчення вищого навчального закладу випускник повинен
відпрацювати, оскільки вступав за цільовим направленням, яким держава підтверджує потребу саме
у цих кадрах.
Перший заступник Міністра

І. Совсун

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННОГО ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Лист
від 7 лютого 2015 р. № 322/2/964
Про організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників
та відповідальність за порушення такого обліку
У головному управлінні оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних
Сил України за дорученням опрацьовано звернення <...> щодо надання інформації із порядку застосування вимог наказу Міністра 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 (далі — наказ
Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660).
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За результатами розгляду в межах компетенції інформую.
Щодо створення списків військовозобов’язаних та призовників
Відповідно до вимог пунктів 3.13, 3.14, 3.15 наказу Міністра оборони України від 15 грудня
2010  р. № 660 всі органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та навчальні заклади повинні заповнювати, вести та надавати до відповідних військових комісаріатів три списки
військовозобов’язаних, а саме на військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського
складу; офіцерів запасу та призовників. Зазначене обумовлено тим, що опрацюванням цих списків
займаються різні структурні підрозділи військових комісаріатів. Створення та надання зведених списків
на всі зазначені категорії громадян призведе до витрати зайвого часу на їх опрацювання та позначиться
на результативності роботи військових комісаріатів.
Щодо відповідальності за порушення військового обліку військовозобов’язаних та призовників
Розмір штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України, з неоподаткованого мінімуму доходів громадян, встановленого законодавс
твом, на сьогодні становить 17 гривень. Виходячи із зазначеного, вказані <...> розміри санкцій відповідають дійсності.
Щодо виконання обов’язків керівниками стосовно забезпечення явки підпорядкованих працівників
до військових комісаріатів
Відповідно до вимог Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу», наказу Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р.
№ 660 керівники підприємств зобов’язані забезпечувати своєчасне прибуття працівників за викликом військового комісаріату, а також постійно здійснювати контроль за дотриманням працівниками
правил військового обліку.
Виконання згаданої правової норми зобов’язує керівників вжити всіх передбачених законодавством
заходів щодо прибуття працівників за викликом військового комісаріату, а також створити необхідні
умови щодо виконання військовозобов’язаними своїх обов’язків.
Примірний алгоритм дій керівника може бути таким: з отриманням розпорядження військового комісаріату про виклик працівників необхідно видати наказ керівника про направлення військовозобов’язаних
до військового комісаріату із зазначенням терміну прибуття та призначенням старшого від підприємства;
довести зазначений наказ до військовозобов’язаних;
у разі невиконання військовозобов’язаними вимог наказу та неприбуття до військового комісаріату письмово повідомити про порушників правил військового обліку військового комісара, а також направити повідомлення до органів внутрішніх справ про доставку до військового комісаріату
військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового обов’язку в запасі.
Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника Головного управління
оборонного та мобілізаційного
планування Генерального штабу
Збройних Сил України —
генерал-майор
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 13 травня 2015 р. № 5.2-32-841
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула
ваш запит до Міністерства соціальної політики України щодо надання допомоги на поховання [...] та повідомляє наступне.
Відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні: дружини (чоловіка); дітей, братів,
сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років
(братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;
батька, матері; діда та баби за прямою лінією спорідненості.
Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
Згідно із статтею 31 Закону № 1105 допомога на поховання застрахованої особи призначається
сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого цент
ральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів
громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.
Також для виплати допомоги на поховання застрахованої особи, з метою уникнення подвійної виплати, необхідно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.
27 квітня 2014 р. набрав чинності Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 р. № 1207 (далі —
Закон №  1207).
У листі Міністерства юстиції України від 5 листопада 2014 р. № 13-32/664 зазначено, що цим Законом
визначено статус території, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, —
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, встановлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності в умовах цього режиму, додержання та захисту прав фізичних
та юридичних осіб.
Статтею 9 Закону № 1207 передбачено, що державні органи та органи місцевого самоврядування,
утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України.
Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність
вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною
другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.
Враховуючи зазначене, документи, видані органами Російської Федерації на території Криму, не мають юридичної сили на території України. Оскільки померлий [...] згідно із надісланою копією паспорту
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був громадянином України, то видане свідоцтво про його смерть Сімферопольським райвідділом записів актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим Російської Федерації є недійсним
і не створює правових наслідків на території України, тобто не є підставою для отримання допомоги на
поховання відповідно до Закону № 1105.
За роз’ясненнями з приводу чинності цього свідоцтва про смерть на території України та обміну
цього документа на території України родичі померлого можуть звернутися до Міністерства юстиції
України.
В. о. директора

Т. Нагорна
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 16 червня 2015 р. № 2.4-17-1004

Враховуючи численні звернення страхувальників та застрахованих осіб з питань призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, які
видані закладами охорони здоров’я, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей, виконавча дирекція Фонду повідомляє.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам
і організаціям Донецької та Луганської областей» від 7 листопада 2014 р. № 595 міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям необхідно було до 1 грудня 2014 р. забезпечити переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до
сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, в населені пункти, на території яких
органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
З метою визначення законності права провадження медичної практики та видачі документів закладами охорони здоров’я, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не
в повному обсязі свої повноваження, виконавча дирекція Фонду звернулася до Міністерства охорони
здоров’я України.
Листом <...> Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що не має можливості контролювати якість надання медичної допомоги, в т. ч. порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, в медичних закладах, розташованих на тимчасово неконтрольованих територіях.
Згідно із законодавством (частина перша ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 23 вересня 1999 р. № 1105) єдиною підставою для призначення та
наступної виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків
непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за
погодженням з Фондом.
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Відсутність контролю за правильністю видачі листків непрацездатності в закладах охорони здоров’я
на зазначених територіях як з боку Міністерства охорони здоров’я України, так і Фонду, унеможливлює
дотримання вимог законодавства для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності
та пологах.
Крім того, Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII визначено особливості діяльності
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на тимчасово
окупованій території.
Відповідно до зазначеного Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їхня діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані
чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною
другою статті 9 зазначеного Закону, є недійсним і не створює правових наслідків.
Таким чином, листки непрацездатності, які були видані закладами охорони здоров’я на тимчасово
окупованих та неконтрольованих територіях після 1 грудня 2014 р., не можуть бути підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду.
Додаток: на 1 арк.
В. о. директора

Т. Нагорна
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 5 червня 2015 р. № 5.2-32-946

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула
звернення в Міністерство соціальної політики України щодо обчислення страхового стажу та в межах
своєї компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) страховий стаж — період (строк), протягом якого
особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску,
крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за
окремими видами соціального страхування, 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 за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до
його запровадження — у порядку і на умовах, передбачених раніше чинним законодавством. Страховий
стаж обчислюється в місяцях.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менше мінімального страхового внес
ку, цей період зараховується до страхового стажу за формулою: ТП = Св : В,

№ 9 (104) вересень 2015

29

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;
Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за
відповідний місяць;
В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.
До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах
трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».
Пунктом 7 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464 (далі — Закон № 2464) визначено, що Пенсійний фонд України — орган, уповноважений відповідно до цього
Закону вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи з надання інформації з Державного реєстру відповідно до цього Закону (п. 1 частини першої ст. 121 Закону № 2464).
Згідно з пунктом 4 частини першої статті 141 Закону № 2464 Пенсійний фонд України та його територіальні органи зобов’язані надавати безкоштовно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що
міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.
Розрахунок страхового стажу повинен робити страхувальник на підставі даних Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, наданих застрахованою особою у вигляді
довідки Пенсійного фонду України.
Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, зараховується до страхового стажу як повний
місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків не менше мінімального страхового
внеску.
Якщо страховий внесок за застраховану особу було сплачено роботодавцем у розмірі менше мінімального, то такі періоди розраховуються відповідно до вищенаведеної формули і додаються.
Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону № 1105 застраховані особи, у яких протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу
по тимчасовій непрацездатності відповідно до цього Закону в розмірі, обчисленому, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Вищезазначена норма Закону № 1105 застосовується за страховими випадками, які настали у застрахованих осіб після 1 січня 2015 р., у вигляді обмеження на загальних підставах розрахованої допомоги, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не мала сумарно в 12-місячному
періоді, що передує страховому випадку, шестимісячний страхової стаж.
В. о. директора
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Справа за позовом ПАТ
до державної інспекції праці
про визнання протиправним
і скасування припису

Ухвала Вищого адміністративного суду України від 7 липня 2015 р.
у справі № К/800/49977/14 за адміністративним позовом Публічного
акціонерного товариства до Територіальної державної інспекції
з питань праці про визнання протиправним і скасування припису
Суть справи
Позов Публічного акціонерного товариства
(далі — ПАТ) до Територіальної державної інспекції з питань праці (далі — Інспекція з праці)
був мотивований таким чином. У період із 28 до
30 січня 2014 р. на підприємстві проходила позапланова перевірка з питань додержання вимог
законодавства про працю. За результатами проведеної перевірки державними інспекторами
було складено акт перевірки, внесено припис і
складено протокол про адміністративне правопорушення. Позивач вважав припис необґрун
тованим і таким, що підлягає скасуванню.
У результаті розгляду справи суд дійшов таких висновків.
Судом було встановлено та підтверджено
матеріалами справи, що 20 січня 2014 р. до
Інспекції з праці із Закарпатської прокуратури
надійшов лист щодо проведення перевірки додержання законодавства про працю у ПАТ із
питань розірвання трудового договору, оплати
праці, надання відпусток та їх оплати, а також
невиплати працівникам коштів на відрядження. 23 січня 2014 р. на адресу Інспекції з праці
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надійшло доручення про проведення повної та
об’єктивної перевірки у позивача з питань, викладених у зверненні колишньої працівниці підприємства гр-ки В.
Відповідно до наказів Територіальної державної інспекції з питань праці від 20 та 24
січня 2014 р. посадовим особам інспекції було
доручено провести вказану перевірку, що було
виконано ними з 28 до 30 січня 2014 р.
Згідно з наявною в матеріалах справи копією Акта від 30 січня 2014 p. під час перевірки
ПАТ було виявлено такі порушення:
 пункт 5.4.5*, стаття 113 КЗпП, а саме: період роботи гр-ки В. із 1 січня 1997 р. до 29 липня 2000 р. слід кваліфікувати як простій, який
виник не з її вини, та цей період роботи їй має
бути оплачений;
 пункт 5.5.1, 5.5.2, стаття 95 КЗпП, а саме:
за час роботи гр-ки В. у 1997–2000 рр. не проводилась індексація її заробітної плати;
* Тут і далі мається на увазі пункт Акта перевірки
додержання суб’єктами господарювання законодавства
про працю та загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 р. № 390.
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 пункт 5.10.1, 5.10.3, частина перша статті 116 КЗпП і частина перша статті 47 КЗпП,
а саме: під час звільнення гр-ки В. 29 липня
2000 р. належні їй суми (розраховані не в повному обсязі) були виплачені станом на 1 жовтня 2000 р.;
 пункт 5.10.2, стаття 117 КЗпП, а саме:
гр-ці В. не виплачено середнього заробітку за
всі дні затримки розрахунку під час звільнення,
аж до дня фактичного розрахунку;
 пункт 5.10.5, стаття 83 КЗпП, а саме:
гр-ці В. не виплачена грошова компенсація за
всі дні невикористаної щорічної відпустки;
 пункт 5.6.1, частини перша та друга статті
115 КЗпП, а саме: заробітна плата працівникам
товариства за другу половину грудня 2014 р.
у сумі 1 210 925,47 грн була виплачена 8 січня
2013 р., пізніше семи днів після закінчення періоду, за який виплачувалася заробітна плата.
За результатами перевірки державним інспектором було складено протокол про адміністративне правопорушення та внесено припис,
яким передбачено:
 Оплату часу вимушеного простою гр-ки В.
за період із 1 січня 1997 р. до 29 липня 2000 р.
привести у відповідність до статті 113 КЗпП.
 Індексацію заробітної плати гр-ки В. за
період із 1 січня 1997 р. до 29 липня 2000 р.
привести у відповідність до вимог статті 95
КЗпП.
 Під час звільнення працівників додержуватись вимог статті 116 КЗпП.
 Оплату часу затримки розрахунку під час
звільнення гр-ки В. за період із 29 липня 2000 р.
до 1 жовтня 2000 р. привести у відповідність до
статті117 КЗпП.
 Виплатити гр-ці В. грошову компенсацію
за дні невикористаної щорічної відпустки відповідно до статті 83 КЗпП.
 Заробітну плату найманим працівникам у
подальшому виплачувати на підставі вимог частин першої та другої статті 115 КЗпП.
Документи, складені державними інспекторами інспекції праці за результатами вказаної
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перевірки, були оскаржені 7 лютого 2014 р. адміністрацією ПАТ до Інспекції з праці.
Згідно з листом Інспекції з праці від 21 лютого 2014 р. скаргу голови правління ПАТ роз
глянуто та визначено, що виявлені порушення
ґрунтуються на даних, отриманих під час
перевірки копій кадрових і бухгалтерських
документів товариства, а відтак немає право
вих підстав для скасування акта перевірки та
припису.
Така ж позиція викладена в листі Державної
інспекції України з питань праці від 21 лютого
2014 р. щодо розгляду скарги позивача.
Суд приходить до переконання про право
мірність оскаржуваного припису у зв’язку
з таким.
Так, підприємство у позовній заяві вказує на те, що за табелями обліку робочого часу
з 1 січня 1997 р. до 29 липня 2000 р. гр-ка В.
не перебувала у простої. Проте в табелях обліку робочого часу за цей період не відображено
жодних даних (установлених символів), які б
давали підставу кваліфікувати цей час як відпустку, час тимчасової втрати непрацездатності тощо. З цього приводу під час перевірки для
прикладу були надані копії табелів робочого
часу за вересень 1999 р.
На стадії надання пояснень представник позивача заявила, що табелі обліку робочого часу,
які подавались під час проведення перевірки,
є «чернетками», однак такі твердження спростовуються тим, що копії цих табелів були належним чином оформлені та завірені представником позивача. Також, оскаржуючи рішення
посадових осіб Інспекції з праці до Державної
інспекції України з питань праці, позивач не
посилався на вищевказані твердження, а сама
скарга ґрунтувалась на інших підставах.
Щодо пункту 2 припису позивач вважав безпідставними зроблені висновки у зв’язку з тим,
що заробітна плата гр-ці В. за вказаний період
не виплачувалася, а відтак вона не могла бути
проіндексована. Проте твердження позивача
не можуть братись до уваги судом, оскільки в
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окремих місяцях цього періоду працівниці проводилися нарахування та виплачувалася заробітна плата. Так, у січні 1998 р. їй нараховано
зарплату в розмірі 59,92 грн, у травні 1998 р. —
76,46 грн, у березні 2000 р. — 262,64 грн. Зазначене вище підтверджується також довідкою
про заробітну плату для обчислення пенсії від
12 листопада 2013 р., виданою гр-ці В за підписом голови правління ПАТ.
Із приводу пунктів 3 та 4 припису щодо несвоєчасності розрахунків під час звільнення та
виплати середнього заробітку суд переконаний,
що вказані порушення підтверджуються документами, які збереглися на підприємстві та
були надані для перевірки державним інспекторам праці.
Також у позовній заяві позивач вказував на
необґрунтовані висновки, викладені державними інспекторами праці у пункті 5 припису стосовно невиплати компенсації за невикористану
щорічну відпустку, та зазначав, що виплату такої компенсації гр-ці В. не проведено з причин
отримання останньою щорічної відпустки у березні 2000 р. та в інші періоди.
Разом із тим під час вивчення матеріалів
справи встановлено, що гр-ку В. із займаної посади звільнено 29 липня 2000 р., а чергова щорічна відпустка надавалася їй у березні 2000 р.
за період, відпрацьований з 3 лютого 1998 р.
до 3 лютого 1999 р., що також підтверджується особистою карткою працівниці. З огляду на
вищенаведене, доводи позивача в цій частині є
необґрунтованими.
Крім того позивач називав безпідставними
висновки, зроблені державними інспекторами
праці стосовно порушення ним строків виплати
заробітної плати найманим працівникам ПАТ за
грудень 2013 р., обґрунтовуючи свою позицію
режимом роботи обслуговуючої підприємство
банківської установи в січні 2014 р.
Однак частиною першою статті 115 КЗпП
установлено, що заробітна плата виплачується працівникам не рідше двох разів на місяць
через проміжок часу, що не перевищує 16 ка-
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Коли день виплати заробітної
плати збігається з вихідним,
святковим або неробочим днем,
заробітна плата виплачується
напередодні
лендарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Частина друга зазначеної вище правової норми
передбачає, що коли день виплати заробітної
плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується
напередодні.
Розпорядженням КМУ «Про перенесення робочих днів у 2014 році» від 21 листопада
2013 р. № 920-р робочі дні, 3, 4 та 6 січня, було
перенесено на 11, 25 січня та 8 лютого. Разом
із тим у згаданому Розпорядженні передбачено,
що режим роботи банківських установ визначається Національним Банком України. Згідно з листом Національного Банку України від
19 грудня 2013 р. № 25-205/28803 банківські
установи 3 січня 2014 р. працювали в звичайному режимі.
Враховуючи вищенаведене, позивач був
зобов’язаний і мав реальну можливість виплатити своїм працівникам заробітну плату за
грудень 2013 р. у визначені законодавством
строки, однак таку виплату не забезпечив, а посилання позивача на режим роботи банку є
необґрунтованим.
Відповідно до частин сьомої та восьмої
статті 7 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р.
№ 877-V (далі — Закон № 877) і результатів
перевірки, під час якої виявлено порушення
вимог законодавства, складається припис,
який є обов’язковим для виконання у визначені строки. За пунктом 7 Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної
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інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 р. № 390, у разі виявлення порушень
законодавства про працю вносяться приписи
про їх усунення.
Оскільки під час проведення позапланової
перевірки у позивача виявлено порушення за
конодавства про працю, внесення припису на
їх усунення є обґрунтованим.
Під час судового розгляду представником
відповідача було подано та приєднано судом
до матеріалів справи постанову Мукачівського
міськрайонного суду Закарпатської області від
26 лютого 2014 р., на підставі якої голову правління ПАТ визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого
частиною першою статті 41 КУпАП. На нього
накладено адміністративне стягнення у вигляді
штрафу в розмірі 850,00 грн.
У зв’язку з вищенаведеним суд вважав при
пис Територіальної державної інспекції з пи
тань праці від 30 січня 2014 р. законним, прий
нятим відповідно до чинного законодавства
України та повноважень, наданих зазначеному
державному органу, та таким, що скасуванню
не підлягає. Інспекцією доведено правомірність і
правильність оскарженого припису, а вимоги позову ПАТ не відповідають положенням закону й
обставинам справи, що підтверджується належними та допустимими доказами.
У зв’язку з цим постановою Закарпатського
окружного адміністративного суду від 7 травня
2014 р. у задоволенні адміністративного позову
адміністрації ПАТ було відмовлено.
Не погоджуючись із прийнятою постановою, позивач оскаржив її в апеляційному порядку. В апеляційній скарзі зазначалося, що
видання припису про усунення порушення
законодавства про працю щодо однієї особи
є вирішенням трудового спору, яке в компе
тенцію посадових осіб територіальної дер
жавної інспекції з питань праці не входить,
а тому посадовими особами відповідача пе-
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ревищено свої службові повноваження. Крім
того, відповідачем проведено перевірку з грубим порушенням пункту 4 частини першої
статті 6 Закону № 877.
Колегією суддів апеляційного суду було
встановлено та підтверджено матеріалами
справи, що позапланова перевірка у ПАТ проводилася винятково з питань, які стали підставою для її проведення. Зокрема, перевірялися
питання, зазначені в розділах 1.4.4, 1.4.5, 4.5,
пунктах 1.4.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.4.5, 5.5, 5.6, 5.8,
5.10, 8.1 Акта.
Стосовно допуску працівників Інспекції з
праці до перевірки позивача без згоди цент
рального органу виконавчої влади на проведення позапланової перевірки колегія суддів зазначила, що відсутність згоди є підставою для недопуску до перевірки, як передбачено статтею
10 Закону № 877, а не скасування наслідків її
проведення. Тобто припис про усунення пору
шення законодавства про працю не може бути
скасований із підстав протиправності прове
дення перевірки, оскільки позивач добровільно допустив працівників Інспекції з праці до її
проведення.
Колегія суддів погодилася з висновком суду
першої інстанції про те, що приймаючи припис
про усунення ПАТ порушень трудового законодавства, відповідач діяв у межах наданих йому
повноважень, та у спосіб, передбачений законами України. Підстав для визнання неправомірними дій відповідача немає. Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не
спростовують.
Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 9 вересня 2014 р. апеляційну скаргу ПАТ було залишено без задоволення, а постанову суду першої інстанції — без змін.
Звертаючись до ВАСУ з касаційною скаргою, керівництво ПАТ посилалося на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права, просило ухвалені
ними судові рішення скасувати та задовольнити
позов.
Кадровик України
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Ухвалене рішення
Заслухавши доповідача, сторони та їхніх представників, перевіривши доводи касаційної
скарги, матеріали справи, колегія суддів ВАСУ
дійшла висновку про часткове задоволення
скарги з таких підстав.
Відмовляючи в задоволенні позову суди виходили з того, що Інспекція з праці, видаючи
оскаржуваний припис, діяла на підставі, в ме
жах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України. Проте до
такого висновку суди дійшли без з’ясування
прав та обов’язків сторін, порушивши норми
матеріального та процесуального права.
Відповідно до статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення
мало бути законним і обґрунтованим.
За змістом цієї норми в мотивувальній частині рішення суд зобов’язаний навести дані про
встановлені обставини, що мають значення для
справи, їх юридичну оцінку та визначені згідно з
ними правовідносини, а також оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких суд виходив, задовольняючи грошові вимоги. Встановлюючи наявність
або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, визнаючи одні та
відхиляючи інші докази, суд має свої дії мотивувати та враховувати, що доведення не може
ґрунтуватися на припущеннях.
У мотивувальній частині кожного рішення
має бути наведено також посилання на закон
та інші нормативно-правові акти матеріального права (назва, стаття, її частина, абзац, пункт,
підпункт закону), в деяких випадках — на норми
Конституції України, на підставі яких визначено
права й обов’язки сторін у спірних правовідносинах.
Відповідно до пункту 1 Положення про
Державну інспекцію України з питань праці,
затвердженого Указом Президента України
від 6 квітня 2011 р. № 386/2011 (далі — По
ложення № 386/2011) Державна інспекція
України з питань праці є центральним орга-
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ном виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віцепрем’єр-міністра України — міністра соціальної політики України.
Держпраці України входить до системи
органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та
контролю за додержанням законодавства про
працю, зайнятість населення, законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання
соціальних послуг та інших видів матеріального
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Згідно з підпунктом 7 пункту 6 Положення
№ 386/2011 Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право видавати в установленому порядку роботодавцям обов’язкові
до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про працю, законодавства
про зайнятість населення, законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Разом із тим у пунктах 1, 2, 4 і 5 оскаржу
ваного припису йдеться про захист трудових
прав конкретного працівника, гр-ки В., шля
хом зобов’язання позивача вчинити певні дії,
спрямовані на відновлення порушених тру
дових прав останнього, позапланова перевірка
ПАТ проводилась за зверненням саме цієї особи
безпосередньо до Інспекції та прокуратури.
Тобто фактично Інспекція видала припис,
яким вирішила трудовий спір між гр-кою В.
і ПАТ.
Однак суди, розглядаючи справу, не врахували положення статті 221 КЗпП, якою встановлено перелік органів, які уповноважені розглядати трудові спори. Такі спори розглядаються:
 комісіями з трудових спорів;
 районними, районними в місті, міськими
чи міськрайонними судами.
У свою чергу за змістом пункту 1 частини
першої статті 15 ЦПК України суди розглядають

35

СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

у порядку цивільного судочинства справи щодо
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають у
т. ч. із трудових відносин.
Отже, судам необхідно з’ясувати, чи діяла
Інспекція в межах наданих їй повноважень та
у спосіб, установлений законом, і надати належну правову оцінку оскаржуваному припису
з урахуванням вищевказаних обставин справи
та правових норм, зокрема вимог Положення
в частині, що стосується завдань Держпраці
України, її функцій, прав та обов’язків під час
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
Також під час нового розгляду справи суди
мають врахувати, що Інспекція не може підміняти орган, уповноважений законом на розгляд
трудових спорів, та перебирати на себе повноваження щодо вирішення питань, які законом
віднесені до компетенції цього органу.
Враховуючи викладене, ВАСУ вирішив, що
оскаржувані рішення судів першої та апеляційної інстанцій не відповідають вимогам щодо законності й обґрунтованості, а тому підлягають
скасуванню з направленням справи на новий
розгляд.

Коментар
Отже, перед нами матеріали чергового судового спору, остаточне вирішення якого поки
відкладається з причин суто процесуального
характеру. І в цьому не було б нічого примітного, якби не зауваження суду касаційної інстанції стосовно того, що низка пунктів оспорюваного припису Інспекції з праці стосується
захисту трудових прав одного працівника. На
думку ВАСУ (а також роботодавця, який обґрунтував цим твердженням свою апеляційну
скаргу), цей факт може свідчити про перевищення повноважень посадових осіб Інспекції
з праці, оскільки вона не наділена правом вирішувати спір між сторонами трудових правовідносин.
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Ми не будемо намагатися спрогнозувати
подальший розвиток подій, оскільки справа ця
досить сумнівна (як свідчить аналіз багатьох
судових історій, навіть у найочевидніших випадках остаточне рішення суду виявляється
абсолютно непередбачуваним, а часом навіть
парадоксальним), а просто проаналізуємо деякі
правові норми, спроектувавши їх на конкретну
ситуацію:
 Гр-ка В. звертається до Територіальної
державної інспекції з питань праці зі скаргою
на дії свого колишнього роботодавця.
Таким чином вона використовує своє право
на захист соціально-економічних та особистих
прав і законних інтересів, надане їй статтею 1
Закону України «Про звернення громадян» від
2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР (далі — Закон
№ 393/96). Відповідно до статті 2 цього Закону скарга — це звернення з вимогою про
поновлення прав і захист законних інтересів
громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо.
 Інспекція з праці ініціює позапланову
перевірку ПАТ, де працювала гр-ка В.
Дії державного органу продиктовані положеннями абзацу четвертого частини першої
статті 6 Закону № 877, згідно з яким підставою
для позапланових заходів державного конт
ролю є обґрунтоване звернення фізичної осо
би про порушення суб’єктом господарювання
її законних прав.
Про обґрунтованість скарги свідчить той
факт, що на проведенні перевірки також наполягали органи прокуратури та Державна інспекція України з питань праці, яка направила
на адресу Інспекції з праці доручення.
 За результатами проведеної перевірки
роботодавцю видано припис про усунення по
рушень, зазначених у скарзі гр-ки В.
За частиною першою статті 6 Закону № 877
під час проведення позапланового заходу
з’ясовуються лише ті питання, необхідність
Кадровик України
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На підставі акта, складеного за
результатами перевірки, під час
якої виявлено порушення, орган
державного контролю вживає
заходи з реагування, одним із яких
є складання припису

перевірки яких стала підставою для цього за
ходу.
Якщо ж звернутися до статті 7 Закону
№ 877, то ми дізнаємося, що на підставі акта,
складеного за результатами перевірки, під час
якої виявлено порушення (їх наявність підтверджено під час судового розгляду, а зміст акта
роботодавцем взагалі не оскаржувався), орган
державного контролю вживає заходи з реагування, одним із яких є складання припису. Припис — обов’язкова для виконання у визначені
строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) до суб’єкта
господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства (частина восьма ст. 7 Закону
№ 877).
Тут, на наш погляд, буде доречно згадати ще
кілька правових норм.
Контролюючий орган у межах повноважень,
наданих законом, під час державного нагляду
має право вимагати від суб’єктів господарювання усунення виявлених порушень вимог
законодавства, а також надавати (надсилати)
їм обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків (частина перша ст. 8
Закону № 877).
Для виконання покладених на неї завдань
Державна інспекція України з праці має право:
 перевіряти роботодавців із метою нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю (пп. 5 п. 6 Положення № 386/2011);
 видавати роботодавцям у встановленому порядку обов’язкові до виконання приписи
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щодо усунення порушень законодавства про
працю (пп. 7 п. 6 Положення № 386/2011).
Виходячи з вищенаведеного, запитання, чи
були дії посадових осіб Інспекції з праці законними й обґрунтованими, є риторичним. А ось з
упевненістю вирішити, чи не перевищили вони
свої права та чи не взяли на себе роль арбітра
в трудовому спорі, дещо складніше. І в цьому
плані подальший судовий розгляд видається
цікавим.
Справа в тому, що чинне законодавство не
містить визначення індивідуального трудо
вого (колективного) спору), їх визначенню та
порядку вирішення присвячено Закон України
«Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР).
Якщо ж звернутися до теорії права, то в багатьох джерелах можна знайти таке трактування
цього терміна.
Індивідуальний трудовий спір — це невре
гульовані розбіжності між сторонами трудо
вого договору, працівником і роботодавцем,
з приводу укладення, виконання та розірвання
трудового договору, дотримання норм трудового законодавства, які стали предметом
розгляду уповноваженого юрисдикційного
органу. *
Згідно зі статтею 221 КЗпП такими юрисдикційними органами, тобто органами, уповноваженими розглядати трудові спори,
є суди та комісії із трудових спорів підприємств. Таким чином, моментом виникнення
трудового спору є звернення сторони в один із
зазначених органів із заявою. На наш погляд,
такий підхід є виваженим і логічним. Адже
справді, втручання будь-якого іншого державного органу у взаємини сторін, коли їхній
спір уже перебуває у стадії розгляду уповноваженим органом, є необґрунтованим. В іншому випадку, якщо визнати, що трудовий спір
* Див. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право
України. К.: Знання, 2001; Венедиктов В. С. Трудове право
України. К.: Істина, 2008 та ін.
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може виникати раніше, то вищевказані положення Закону № 393/96 про реалізацію права
громадян на звернення до наглядових органів
зі скаргами, і Закону № 877 — про реагування
на них узагалі втрачають свій зміст стосовно
державного контролю за дотриманням норм
трудового законодавства, оскільки кожну з таких ситуацій можна кваліфікувати як трудовий
спір між роботодавцем і найманим працівником, який підлягає розгляду винятково судом
(враховуючи те, що роль комісій із трудових
спорів наразі практично зведена до нуля).
До речі, останній проект Трудового кодексу
України також залишає за межами своєї уваги
питання про момент виникнення індивідуального трудового спору, хоча в статті 349 і робиться спроба дати йому визначення, яку навряд чи
можна визнати вдалою: «Індивідуальний трудовий спір — трудовий спір між працівником і
роботодавцем, що виникає при здійсненні трудових відносин, а в окремих випадках до їх початку або після їх припинення». Такий варіант
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Моментом виникнення
трудового спору є звернення
сторони із заявою
теж залишає відкритою дорогу до подальших
вільних трактувань цього терміна.
У нашій історії, як завжди, залишається чекати зваженого рішення суду з дотриманням усіх
процесуальних нюансів, на які вказав ВАСУ у
своїй ухвалі. Якщо ж чаша терезів схилиться на
користь роботодавця, і його думка буде визнана
обґрунтованою, у гр-ки В. залишається можливість захистити свої права в судовому порядку
вже в межах повноцінного трудового спору, як
на тому й наполягає її колишнє керівництво. 
Підготувал Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер компанії
«BST Consulting»    
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ПРАВО
40 Пенсійне
забезпечення
45 Соціальне
страхування

50 Вчимося
на помилках
57 Відповіді
на запитання
62 Календар

Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко,

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

Призначення пенсії

викладачам вищих навчальних
закладів недержавної форми
власності
Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. № 1977ХІІ (далі — Закон № 1977);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-ІV (далі — Закон № 1058);
Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на
призначення пенсії та виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затверджений постановою
КМУ від 4 березня 2004 р. № 257 (далі — Перелік № 257);
постанова правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Переліку та порядку
подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 6 квітня 2011 р. № 10-3 (далі — Постанова № 10-3).
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У

мови та порядок призначення пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам визначено Законом № 1977.

Відповідно до статті 24 цього Закону
пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового
стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону
№ 1058 (для чоловіків — 35, для жінок — 30 років), досягнення жінками пенсійного віку, установленого статтею 26 Закону № 1058, чоловіками — 62-річного віку. Обов’язковою умовою
призначення наукової пенсії є наявність стажу
наукової роботи не менше ніж 15 років — у жінок і 20 — у чоловіків.
До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають чоловіки — наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 р. н. і старші
після досягнення ними такого віку:
 60 років — які народилися по 31 грудня
1952 р.;
60 років 6 місяців — які народилися з
1 січня по 31 грудня 1953 р.;
61 року — які народилися з 1 січня по
31 грудня 1954 р.;
61 року 6 місяців — які народилися з 1 січня по 31 грудня 1955 р.
До наукового стажу зараховується робота
на посадах наукових (науково-педагогічних)
працівників недержавних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від
1 липня 2014 р. № 1556-VII.
Порядок зарахування до наукового стажу,
який дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію
відповідно до статті 24 Закону № 1977, часу роботи наукових (науково-педагогічних) працівників у наукових установах, організаціях, вищих
навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації
недержавної форми власності, затверджений
наказом Міністерства освіти і науки України від
24 листопада 2008 р. № 1064. Згідно із цим По-

№ 9 (104) вересень 2015

До наукового стажу
зараховується робота на посадах
наукових (науково-педагогічних)
працівників недержавних вищих
навчальних закладів III–IV рівнів
акредитації
рядком до наукового стажу, який дає право на
призначення пенсії та виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону № 1977, зараховується час роботи
наукових (науково-педагогічних) працівників
на посадах, передбачених Переліком № 257,
у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації недержавної форми власності в період:
до 11 лютого 1996 р. включно — без виз
начення рівня акредитації інституту, консерваторії, академії, університету;
з 12 лютого 1996 р. — з дати прийняття
рішення Державною акредитаційною комісією
про акредитацію вищого навчального закладу за
III–IV рівнями акредитації протягом дії сертифіката про акредитацію, але не більше п’яти років.
У випадку несвоєчасного проходження повторної акредитації вищим навчальним закладом III–IV рівня акредитації до наукового стажу,
який дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги, зараховується час роботи на посадах наукових (науково-педагогічних)
працівників, передбачених Переліком № 257,
з дати прийняття рішення Державною акредитаційною комісією про акредитацію вищого навчального закладу за III–IV рівнями акредитації.

Документи для призначення пенсії
Розглянемо детальніше, які ж документи має надати особа до органів Пенсійного фонду України
під час призначення пенсії відповідно до Закону
№ 1977-XII.
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Згідно з Постановою № 10-3 для призначення наукової пенсії подаються такі документи:
заява про призначення пенсії;
реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні або
інші переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті);
документи про стаж, визначені Порядком
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим
постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1;
довідка про підтвердження стажу наукової роботи вищих навчальних закладів III–IV
рівнів акредитації або їх правонаступників
(далі — довідка). Якщо правонаступника немає, довідку надає орган державної влади або
Національна академія наук України, або національні галузеві академії наук, до сфери управління яких належали підприємство, установа,
організація, до компетенції яких належать відповідні напрями наукової (науково-технічної)
діяльності.

Вищі навчальні заклади, що успішно
пройшли акредитаційну експертизу,
отримують сертифікат про
акредитацію напряму,
спеціальності або вищого
навчального закладу
Довідка, що підтверджує стаж наукової роботи і видається вищим навчальним закладом
III–IV рівня акредитації, складається за однією з
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форм, наведених у додатках 1–3 до Постанови
№ 10-3, і має містити таку інформацію:
найменування вищого навчального закладу, у якому працює (працювала) особа;
рівень акредитації;
інформація про статус вищого навчального закладу (державний бюджетний, державний
не бюджетний (тобто за рахунок власних надходжень), недержавний);
період роботи;
найменування посади, підрозділу;
посилання на пункт 2 Переліку № 257;
періоди акредитації вищого навчального
закладу;
основний напрям діяльності підрозділу
вищого навчального закладу;
підстава видачі довідки;
підписи керівника та начальника відділу
кадрів, печатка.

Увага!
Для підтвердження стажу науково-педагогічної роботи обов’язковою є інформація
про рівень акредитації вищого навчального
закладу.

Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитаційну експертизу, отримують
сертифікат про акредитацію напряму, спеціальності або вищого навчального закладу.
Крім того, для призначення пенсії надаються
також:
довідка про заробітну плату наукового
(науково-педагогічного) працівника (згідно з
додатками 4 і 5 до Постанови № 10-3);
диплом про вищу освіту;
диплом про присудження наукового ступеня — для осіб, які мають науковий ступінь і
працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки,
з якої присуджено науковий ступінь;
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документи про місце проживання (реєстрації) особи.
Особа, яка звертається за пенсією, повинна
пред’явити паспорт (або інший документ, що
засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Визначення розміру пенсії
Слід зазначити, що до статті 24 Закону № 1977
внесено зміни, згідно з якими починаючи з
1 січня 2015 р. пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 % сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається
відповідно до статті 23 Закону № 1977 та частини другої статті 40 Закону № 1058 та на яку
відповідно до законодавства нараховується збір
на обов’язкове державне пенсійне страхування
(внески).
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного)
працівника за основним місцем роботи за весь
період страхового стажу на посадах наукового
(науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 р. За бажанням пенсіонера та
за умови підтвердження довідки про заробітну
плату первинними документами в період до
1 січня 2016 р. або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня
2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи
за будь-які 60 календарних місяців страхового
стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 р.
незалежно від перерв.
За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна
плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови,
що зазначений період становить не більше ніж

№ 9 (104) вересень 2015

За вибором особи, яка звернулася за
пенсією, з періоду, за який
враховується заробітна плата для
обчислення пенсії, виключається
період до 60 календарних місяців
підряд за умови, що зазначений
період становить не більше ніж
10 % тривалості наукового стажу

10 % тривалості наукового стажу, тобто проводиться «оптимізація» заробітної плати.
У всіх випадках період, за який враховується
заробітна плата, з урахуванням «оптимізації» не
може бути меншим ніж 60 календарних місяців.
Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у т. ч. у сільському господарстві,
за три календарні роки, що передують року
звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях
економіки України, у т. ч. у сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері статистики.
Слід зазначити, що під час визначення середньомісячного заробітку наукових (науковопедагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій і вищих навчальних
закладів для обчислення пенсії враховується
заробітна плата, яку вони отримували під час
перебування на посадах, зазначених у Переліку
№ 257, розмір якої не перевищував:
для керівників, заступників керівників недержавних вищих навчальних закладів — максимального розміру посадового окладу (ставки) ректора, проректора відповідного державного вищого навчального закладу з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за
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стаж наукової роботи згідно із законодавством,
обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки);
для науково-педагогічних працівників недержавних вищих навчальних закладів — максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад відповідного державного
вищого навчального закладу з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж
наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).

Особливості призначення пенсії
Пенсія науковим (науково-педагогічним)
працівникам відповідно до Закону № 1977
призначається з дня звернення за її призначенням.
Однією з обов’язкових умов, за яких призначається пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику, є звільнення з посади
наукового (науково-педагогічного) працівника. Однак це не стосується осіб, які працюють
за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений вже після досягнення пенсійного віку.
Хотілося б окремо застерегти осіб, які працюють за сумісництвом на наукових (науково-
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педагогічних) посадах: для призначення наукової пенсії їм також слід звільнитися з наукової
посади за сумісництвом або після досягнення
пенсійного віку укласти строковий трудовий
договір (контракт).
Якщо пенсіонер звільняється з наукової посади, призначена йому відповідно до Закону
№ 1977 пенсія виплачуватиметься в повному
обсязі.
У разі укладання контракту за заявою пенсіонера та за наявності законних підстав йому
також буде призначено пенсію відповідно до
Закону № 1977, але порядок її виплати буде іншим.
Так, статтею 24 Закону № 1977 передбачено,
що пенсія, призначена відповідно до цієї статті,
у період роботи на посадах, які дають право
на призначення пенсії в порядку та на умовах,
передбачених цим Законом, законами України
«Про державну службу», «Про прокуратуру»,
«Про статус народного депутата України», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно
до Закону № 1058, а після звільнення з таких
посад — у розмірі, обчисленому відповідно до
Закону № 1977.
Слід також зазначити, що в усіх випадках
працевлаштування та звільнення для уникнення
переплати пенсії пенсіонер повинен повідомляти про це управління Пенсійного фонду України
за місцем проживання. 
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Ольга Саражинська,

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

Надання допомоги
на поховання за рахунок коштів
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105);
 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 р. № 1207 (далі — Закон № 1207);
 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232 (далі — Закон № 2232);
 Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 26 грудня 2014 р. № 37
(далі — Порядок № 37);
 Інструкція з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затверджена наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 р. № 333 (далі — Інструкція).

Загальні положення
Відповідно до статті 27 Закону № 1105 допомога
на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП) надається в разі смерті
застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні: дружини (чоловіка); ді-
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тей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за
умови, що вони не мають працездатних батьків),
а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів із денною формою навчання — до 23 років; батька, матері; діда
та баби за прямою лінією спорідненості.
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Не вважаються такими, які перебували на
утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які
мали самостійні джерела засобів до існування
(одержували заробітну плату, пенсію тощо).
Згідно зі статтею 31 Закону № 1105 допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка її поховала,
на підставі копії свідоцтва про смерть, виданого
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим
органом сільської, селищної чи міської (крім
міст обласного значення) ради. Допомога на поховання надається за основним місцем роботи
застрахованої особи, тому з метою уникнення
подвійної виплати для її отримання необхідно
надати витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть (оригінал).
Порядок фінансування страхувальників для
надання застрахованим особам матеріального
забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП визначено постановою правління ФСС з ТВП від
22 грудня 2010 р. № 26.

Надання допомоги на поховання
осіб, які проживали на тимчасово
окупованій території України
Законом № 1207 визначено статус території,
тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, — Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, встановлено
особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності в умовах цього
режиму, додержання та захисту прав фізичних і
юридичних осіб.
Статтею 9 Закону № 1207 передбачено, що
державні органи й органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та
законів України, їхні посадові та службові особи
на тимчасово окупованій території діють лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
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Cвідоцтва про смерть, видані
відділами записів актів
громадянського стану
Міністерства юстиції Республіки
Крим Російської Федерації, не є
підставами для отримання
допомоги на поховання
Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та
їхня діяльність вважаються незаконними, якщо
ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Документи, видані такими органами та/або їхніми
посадовими особами, є недійсними та не створюють правових наслідків.
Враховуючи зазначене, документи, видані
органами Російської Федерації на території
Криму, не мають юридичної сили на території
України. Тому свідоцтва про смерть, видані відділами записів актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим Російської
Федерації, не є підставами для отримання допомоги на поховання згідно із Законом № 1105.

Надання допомоги на поховання
тимчасово переміщеним особам
Механізм надання допомоги на поховання особам, які переїхали з населених пунктів Луганської та Донецької областей, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, на підконтрольну Україні територію, визначено Порядком № 37.
Матеріальне забезпечення за Порядком
№ 37 надається отримувачам допомоги на поховання застрахованих осіб, які не реалізували
свого права на отримання матеріального забезпечення у зв’язку з переміщенням із тимчасово
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окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
Допомога на поховання надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення отримувача допомоги (п. 2 Порядку
№ 37).
Датою переміщення застрахованої особи
вважається дата, зазначена в довідці про взяття
її на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району
проведення антитерористичної операції, виданій у порядку, передбаченому постановою КМУ
«Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» від 1 жовтня
2014 р. № 509 і Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII (далі —
довідка про взяття на облік) (п. 3 Порядку № 37).
Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто
або через законного представника до районної,
міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення ФСС з ТВП за фактичним місцем проживання (перебування) із заявою, яка має містити реквізити банківської установи та номер
поточного рахунку застрахованої особи для
зарахування матеріального забезпечення, та
пред’являють паспорт громадянина України або
інший документ, що посвідчує особу, та довідку
про взяття на облік, а також надають документи, передбачені пунктами 6, 7, 9 Порядку № 37,
а в разі подання заяви законним представником
застрахованої особи додатково пред’являється
документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.
Для отримання допомоги на поховання
одержувач допомоги (або застрахована особа в
разі смерті члена її сім’ї) додатково надає такі
документи:
 копію першої-четвертої, 11–16 сторінок
паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу;
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 копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття цього
номера та офіційно повідомили про це орган
державної фіскальної служби і мають відмітку
у паспорті);
 копію довідки про взяття на облік особи,
яка переміщується з тимчасово окупованої території України;
 довідку, видану одержувачу допомоги
(або застрахованій особі) банківською установою, про відкриття поточного рахунку для
зарахування матеріального забезпечення (за
наявності).

Увага!
Через те що всі розрахунки між робочими
органами ФСС з ТВП та отримувачами
коштів безготівкові, тимчасово переміщені
особи повинні відкрити поточний рахунок у
банківській установі для отримання матеріального забезпечення.

Надання допомоги на поховання
осіб, загиблих під час військової
служби
Законом № 1105 визначено, що страховий випадок — це подія, з настанням якої виникає
право застрахованої особи або членів її сім’ї на
отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг за цим Законом.
Призов військовозобов’язаних і резервістів
на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 39 Закону № 2232 проводиться
в порядку, визначеному цим Законом і Законом
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 20 жовтня 1993 р. № 3543-XII.
Згідно із Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
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удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20 травня 2014 р. № 1275 за громадянами України,
які проходять військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, але не
більше року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування
та форм власності. Також цей період зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу
роботи за спеціальністю та до стажу державної
служби. Ці зміни застосовуються з першого
дня мобілізації, оголошеної Указом Президента
України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303, а саме з 18 березня 2014 р.
Частиною першою статті 4 Закону № 1105
передбачено, що право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані особи. Це право
виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та
день звільнення).
Враховуючи вищевикладене, в разі загибелі
працівника, призваного на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, страхувальник має право призначити допомогу на поховання за рахунок коштів ФСС з ТВП
сім’ї померлого або особі, яка його поховала.
На підставі частини першої статті 30 Закону
№ 1105 допомога на поховання застрахованої
особи призначається та надається сім’ї померлого або особі, яка його поховала, за основним
місцем роботи застрахованої особи.
Листом Міністерства юстиції України від 24
листопада 2014 р. № 16326-0-26-14/6.1 надано
роз’яснення, що облік особового складу Збройних Сил України в особливий період ведеться
в порядку, установленому на мирний час, та з
урахуванням особливостей, викладених у цьому
розділі (п. 1.1 глави першої розділу III Інструкції). Смерть (загибель) військовослужбовця
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має бути зареєстрована в органах державної
реєстрації актів цивільного стану (п. 7.2 глави
сьомої розділу II Інструкції, що передбачає порядок обліку померлих (загиблих) військово
службовців і працівників у мирний час). Жодних застережень щодо зміни зазначених норм в
особливий період Інструкцією не передбачено.
Крім того, військовозобов’язані, які були
призвані на військову службу під час мобілізації,
в особливий період, набувають нового юридичного статусу — військовослужбовці, внаслідок
чого на них поширюються пільги, передбачені
Законами № 2232 та «Про соціальний і правовий
статус військовослужбовців і членів їх сімей» від
12 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ та іншими нормативно-правовими актами.

Надання допомоги на поховання
осіб, померлих за кордоном
Для отримання допомоги на поховання
за рахунок коштів ФСС з ТВП свідоцтво про
смерть (копія) є необхідним документом. Але
у випадку смерті застрахованої особи за кордоном свідоцтво про смерть видається країною
тимчасового перебування.
Іноземні офіційні документи мають доказову
силу офіційних документів на території України:
 без жодного додаткового засвідчення,
якщо вони складені на території держав, із якими Україна має дво- або багатосторонні договори;
 за умови засвідчення штампом апостиль,
якщо вони складені на території держав — учасниць Гаазької Конвенції від 5 жовтня 1961 р., що
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних
документів;
 за умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, із
якими Україна не має вищезазначених договорів, а також на території Федеративної Республіки Німеччини та Бельгії, які висловили заперечення проти приєднання України до Конвенції,
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що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.
Згідно з роз’ясненнями Міністерства закордонних справ України щодо застосування
міжнародних договорів України про правову
допомогу в частині, що стосується скасування
вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами договірних
сторін, відповідно до статті 13 Закону України
«Про міжнародне приватне право» від 23 червня
2005 р. № 2709 документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі
їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.
Міжнародні договори України, які регулюють питання правових відносин і міжнародної
правової допомоги в цивільних справах, містять
положення про те, що документи, складені або
засвідчені компетентним органом однієї договірної сторони та підтверджені підписом упов
новаженої особи й офіційною печаткою, є дійсними на території іншої договірної сторони без
подальшого засвідчення. Однак наявність положень не можна тлумачити як такі, що автоматично передбачають прийняття компетентними
органами України без жодного додаткового засвідчення всіх офіційних документів, складених
органами іноземних держав, які є сторонами таких договорів, оскільки формулювання статей
міжнародних договорів є неоднаковим, і у більшості випадків прямо визначає застосування
правила звільнення від потреби будь-якої легалізації лише тих документів, які надсилаються
сторонами під час безпосереднього застосування міжнародного договору.
Таким чином, усі офіційні документи, складені чи засвідчені компетентними органами
В’єтнаму, Греції, Єгипту, Ірану, Кіпру, Китаю,
Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини,
Хорватії та Фінляндії, які надсилаються чи подаються державними органами, юридичними та
фізичними особами, слід приймати на території
України лише за умови засвідчення їх дійснос-
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ті шляхом консульської легалізації або шляхом
проставляння апостилю на підставі Конвенції,
що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Таке засвідчення не вимагається, якщо це прямо передбачено окремими
галузевими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верхов
ною Радою України. Наприклад, легалізація чи
апостилювання не застосовується до офіційних
документів, що надходять від компетентних
органів цих держав у порядку надання міжнародної правової допомоги в цивільних і кримінальних справах під час виконання міжнародних
договорів України.
За міжнародними договорами України звільнено від легалізації чи апостилювання офіційні
документи, видані на території держав, які є їх
сторонами, а саме: Республікою Болгарія, Грузією, Естонською Республікою, Латвійською
Республікою, Литовською Республікою, Македонією, Республікою Молдова, Республікою
Польща, Румунією, Республікою Узбекистан,
Чеською Республікою, Сербією, державами—
членами СНД.
Оскільки легалізація документа завжди має
на меті використовування цього документа за
межами держави, де його було видано, то слід
зробити переклад цього документа мовою країни, куди прямує документ.
Спочатку апостиль проставляється на оригіналі документа компетентним органом його
держави походження, після чого робиться переклад, достовірність якого засвідчується нотаріусом, і документ подається для проставляння
апостилю в Міністерство юстиції України. Така
подвійна процедура проставляння апостилю
вимагається майже всіма державами — учасницями Конвенції, що скасовує вимогу легалізації
іноземних офіційних документів.
Тобто після проведення процедури легалізації свідоцтва про смерть відповідно до
чинного законодавства можна звертатися за
виплатою допомоги на поховання за рахунок
коштів ФСС з ТВП. 
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Вікторія Галкіна,

науковий редактор журналу «Кадровик України»

Неправомірне
оголошення догани

та звільнення за пунктом 3
статті 40 КЗпП
Людям властиво помилятися. І хоча повністю уникнути помилок
неможливо, проте краще вчитися на чужих помилках. Саме з цією
метою ми започатковуємо рубрику, в якій будемо публікувати
ситуації, коли одна або декілька хибних дій призвели до серйозних
наслідків для роботодавця. Ми детально розглядатимемо кожну
помилку, аналізуватимемо її причини та наслідки, а також
надаватимемо рекомендації щодо того, як потрібно було вчинити в
тій або іншій ситуації

Опис ситуації
Працівнику було оголошено догану на підставі результатів службового розслідування, проведеного за фактом застосування перевіряючим органом до роботодавця фінансових санкцій. Розслідування виявило, що штраф був накладений у
результаті допущеного працівником порушення.
Працівника ознайомили з наказом про оголошення догани, однак йому не
було запропоновано надати пояснення щодо причин проступку.
Через кілька місяців керівник працівника подав доповідну записку про те, що
працівник не виконує свої посадові обов’язки. Незважаючи на те що зазначені в
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доповідній записці обов’язки не були передбачені посадовою інструкцією працівника, його було звільнено за пунктом 3 статті 40 КЗпП (систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених трудовим договором).
Через три тижні після звільнення працівник надав листок непрацездатності,
відкритий у день звільнення. Роботодавець видав наказ про скасування наказу
про звільнення, а після цього — наказ про звільнення працівника згідно з пунктом 3 статті 40 КЗпП іншою датою (після закінчення терміну листка непрацездатності).
Працівник оскаржив дії роботодавця, звернувшись до суду. Суд визнав звільнення незаконним і поновив працівника на роботі, стягнувши з роботодавця середній заробіток за весь час вимушеного прогулу, який тривав понад 10 місяців.

Помилка 1. Порушено порядок
оголошення догани
Оголошуючи догану працівнику, роботодавець припустився грубої помилки, не зажадавши від нього письмових пояснень, як цього вимагає стаття 149 КЗпП. Зверніть увагу на те, що вимагати письмові пояснення потрібно до застосування дисциплінарного стягнення. Проведене роботодавцем службове розслідування, яке
встановило вину працівника, не позбавляє обов’язку вимагати від нього письмових
пояснень.

Що потрібно було зробити
За результатами службового розслідування роботодавець повинен був спочатку зажадати від працівника письмових пояснень, а вже після цього — оголосити догану.
Вимогу щодо надання пояснень бажано оформити в письмовій формі у двох
примірниках, один із яких вручити працівнику, а інший, з його підписом, зберігати у
відділі кадрів. Зразок повідомлення наведено в додатку 1.
У разі відмови працівника ставити підпис про отримання повідомлення бажано
скласти акт, у якому засвідчити цей факт.
У пояснювальній записці працівник має описати обставини, за яких сталося порушення трудової дисципліни, пояснити причину своїх дій або бездіяльності.
Якщо працівник відмовляється надати письмові пояснення, про це також складається акт (додаток 2).
Вимагати письмові пояснення можна і в усній формі. У такому випадку надані
працівником письмові пояснення будуть підтвердженням факту їх вимоги. Якщо
ж працівник відмовляється надати пояснення, факт їх вимоги слід задокументувати.
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Додаток 1
Зразок повідомлення працівника
про необхідність надати письмові пояснення
м. Тернопіль
20.08.2015
Грушевській Світлані Миколаївні,
бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності
У липні 2015 р. вами була порушена трудова дисципліна, а саме: неналежно
виконані покладені на вас трудові обов’язки. Пунктом 4.3 Посадової інструкції
бухгалтера відділу бухгалерського обліку та звітності передбачено подання
бухгалтерських звітів. Неподання звіту призвело до застосування до
підприємства штрафних санкцій.
Просимо вас надати письмові пояснення щодо причин вчиненого вами
порушення до 21 серпня 2015 р.
Начальник відділу кадрів

Коваль		

Л. Ю. Коваль

Повідомлення отримала
________________ С. М. Грушевська
«___» __________ 2015 р.

Зверніть увагу на те, що ненадання працівником письмових пояснень не позбавляє роботодавця можливості накласти на нього стягнення. Адже таке право роботодавця залежить не від того, чи надав працівник письмові пояснення, а від того, чи
зажадав їх роботодавець.
Водночас відсутність письмових пояснень ускладнює вибір стягнення, оскільки
в такому випадку неможливо врахувати обставини, за яких вчинено порушення.
У будь-якому випадку видавати наказ про оголошення догани можна тільки
після того, як у працівника були затребувані пояснення в письмовій формі, і він їх
надав або відмовився надати у визначений строк.
Відповідно до статті 149 КЗпП стягнення оголошується в наказі та повідом
ляється працівнику під підпис. Якщо працівник відмовиться від ознайомлення з наказом під підпис, наказ зачитується йому в усній формі та складається акт про відмову працівника від ознайомлення з наказом (за аналогією з актом про відмову
надати пояснення).
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Додаток 2
Зразок акта про відмову працівника надати письмові пояснення
ТОВ «Автотовари»
АКТ
21.08.2015
м. Київ
Про відмову надати письмові пояснення
Нами, начальником відділу кадрів Коваль Л. Ю., головним бухгалтером
Оверченком С. М., секретарем Петрук В. М., складено цей акт про те, що
бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Грушевська С. М. у нашій
присутності відмовилася надати письмові пояснення щодо вчиненого нею
порушення трудової дисципліни (неподання податкового звіту).
Начальник відділу кадрів
Головний бухгалтер
Секретар

Коваль
Оверченко
Петрук

Л. Ю. Коваль
С. М. Оверченко
В. М. Петрук

Помилка 2. Вимога виконувати
обов’язки, не передбачені трудовим
договором
Працівника було звільнено за відмову виконувати обов’язки, які він і не повинен був
виконувати, адже згідно зі статтею 31 КЗпП роботодавець не має права вимагати
від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
Посадові обов’язки, які повинен виконувати працівник, зазначаються в його посадовій інструкції. Саме посадова інструкція з підписом працівника може бути підставою для притягнення його до відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх обов’язків. Якщо посадової інструкції працівника немає, або в ній
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немає його підпису, роботодавцю буде складно довести невиконання ним посадових обов’язків. Обов’язки можуть бути зазначені також у трудовому договорі працівника, якщо він укладався у письмовій формі.
Якщо роботодавець вимагає від працівника виконання роботи, не передбаченої
посадовою інструкцією, працівник має право відмовитися від цього.
За статтею 139 КЗпП працівники зобов’язані своєчасно і точно виконувати
розпорядження роботодавця. Слід пам’ятати, що в цій статті йдеться про розпорядження, що не суперечать змісту трудової функції працівника. Тобто працівники
не зобов’язані виконувати розпорядження роботодавця, які суперечать посадовій
інструкції та які фактично є саме тим, що заборонено статтею 31 КЗпП.
Через те що відмова працівника виконувати обов’язки, не передбачені посадовою інструкцією (або якщо немає посадової інструкції — трудовим договором у
письмовому вигляді), є цілком правомірною, стягнення, накладене роботодавцем
за цей «проступок», буде неправомірним.

Що потрібно було зробити

Про порядок внесення змін до посадової інструкції
працівника див.
«Кадровик України»
№ 9/2014, с. 79–81.

54

Передусім — не накладати дисциплінарне стягнення за відмову працівника виконувати обов’язки, не передбачені його посадовою інструкцією.
Інструкції мають відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності та за потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни —
чіткі визначення (п. 6 Загальних положень Випуску 1 «Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336).
Неповний перелік обов’язків, нечіткі формулювання зазвичай і призводять до
ситуацій, коли працівник і роботодавець по-різному уявляють собі коло обов’язків
і повноважень працівника.
Якщо в посадовій інструкції працівника немає повного переліку його обов’язків
або вони змінились у зв’язку з розподілом праці, до інструкції можна внести зміни.
Зверніть увагу на те, що такі зміни не можуть суттєво змінювати трудову функцію
працівника. Тобто до посадової інструкції, наприклад, секретаря, не можна вносити
обов’язки бухгалтера.
На етапі укладення трудового договору відповідно до пункту 14 Загальних
положень Випуску 1 ДКХП допускається включати до посадових обов’язків працівника роботи, що належать до різних посад. Трудовий договір укладається
за посадою з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами. Але якщо посадова інструкція працівника не передбачала виконання
обов’язків за іншою посадою, в подальшому включення таких обов’язків буде
неможливим. За потреби працівнику можна буде встановити суміщення посад
(за його згодою).
Зміни до посадової інструкції вносяться на підставі наказу керівника підприємства, і тільки за згодою працівника. Отже, якщо працівник погодився на внесення
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змін до посадової інструкції та включення до неї нових обов’язків, за їх подальше
невиконання його можна буде притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Помилка 3. Неправомірне звільнення
за пунктом 3 статті 40 КЗпП
Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може
бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення: догана або звільнення.
Звільнення як захід дисциплінарного стягнення допускається тільки в передбачених законом випадках, одним із яких є систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором
або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40
КЗпП).
Обов’язковою умовою для звільнення працівника за цією підставою є повторне
порушення. Воно може бути другим, третім, четвертим тощо, але не першим.
У цій ситуації звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП є неправомірним із двох
причин:
 порушення, за яке працівника звільнили, насправді не є порушенням. Як ми
встановили вище, від працівника вимагали виконання обов’язків, не передбачених
трудовим договором, тому його відмова виконувати ці обов’язки не є порушенням
трудової дисципліни;
 за попередній проступок працівнику було неправомірно оголошено догану,
тому наступне порушення, навіть якби воно справді сталося, не можна було б вважати другим за рахунком. Якщо припустити, що працівник не виконував обов’язки,
передбачені посадовою інструкцією, у такому випадку роботодавець міг би
лише оголосити йому догану, адже обов’язкова умова для визнання невиконання
обов’язків систематичним, не виконувалась.

Про звільнення за
п. 3 ст. 40 КЗпП
див. «Кадровик
України» №11/2013
с. 74-85

Що потрібно було зробити
Як ми вже встановили, звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП було неможливим
із кількох причин, будь-якої з них було б достатньо для визнання звільнення незаконним.
Щоб належним чином звільнити працівника за систематичне невиконання
обов’язків, слід упевнитися, що виконується сукупність умов:
 порушення сталося не вперше, а принаймні вдруге, втретє, вчетверте тощо;
 за попереднє порушення працівнику оголошувалась догана у встановленому законом порядку (із дотриманням вимог ст. 1471–149 КЗпП) і вона ще не
знята;
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вчимося на помилках

 порушення справді було. У документах, що його засвідчують (акті, доповідній записці керівника тощо) має бути вказано, який саме пункт посадової інструкції
або правил внутрішнього трудового розпорядку порушив працівник;
 від працівника зажадали письмові пояснення перед застосуванням стягнення. Підставою для звільнення буде пояснювальна записка працівника або акт про
відмову надати письмові пояснення;
 працівник не виконував покладені на нього обов’язки без поважних причин.
Якщо дії або бездіяльність працівника спричинені недостатньою кваліфікацією,
станом здоров’я або іншими незалежними від нього обставинами, накладення стягнення буде неправомірним;
 ще не минули строки застосування стягнення, передбачені статтею 148 КЗпП
(шість місяців із дня вчинення проступку й місяць з дня його виявлення, не рахуючи
часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
або перебування його у відпустці);
 якщо працівник є членом профспілки, вона має надати згоду на його звільнення за цією статтею (частина перша ст. 43 КЗпП).
Нагадаємо також, що працівник має бути ознайомлений із наказом про звільнення під підпис, а також у цьому випадку йому обов’язково має бути видана копія
наказу про звільнення (ст. 47 КЗпП).

Помилка 4. Звільнення працівника
за ініціативою роботодавця під час
його тимчасової непрацездатності
Відповідно до частини третьої статті 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення згідно з п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці.

Що потрібно було зробити
Якщо припустити, що звільнення є законним, то за відсутності працівника через
хворобу на роботі в день звільнення роботодавець не мав права його звільняти.
Звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП можна було провести в день виходу працівника на роботу після закінчення терміну листка непрацездатності або на наступний
день. Цей період не враховується в обчисленні строку застосування стягнення, тому
тривала відсутність працівника жодним чином не впливає на право роботодавця
його звільнити (ст. 148 КЗпП). 
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Жінка була звільнена в поточному році з попереднього місця роботи під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Наразі вона працює в нового роботодавця та має
двох дітей віком до 15 років. Чи має вона право на додаткову соціальну відпустку?
Враховуючи вимоги статті 83 КЗпП
і статті 24 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96), звільняючись із попереднього місця роботи, жінка повинна була отримати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки (як основної, так і
додаткової), а також додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей.
Але необхідно врахувати той факт, що жінка звільнялась із попереднього місця роботи,
перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною, а отже, фактично вона не приступала до
роботи та не мала статусу, зазначеного у статті
19 Закону № 504/96: жінка, яка працює і має
двох або більше дітей віком до 15 років. Отже,
і компенсацію під час звільнення за цей вид відпустки вона не могла отримати. Право на отримання додаткової відпустки працівникам, які
мають дітей, працівниця отримує після того, як
вона стає (хоча б на день) до виконання своїх
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трудових обов’язків. Роз’яснення з цього приводу є в листі Мінсоцполітики від 24 березня
2015 р. № 4053/0/14-15/18.
Водночас особи, які працюють на умовах
неповного робочого часу в період відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, мають право на додаткову соціальну відпустку на загальних підставах. Враховуючи те, що такі обставини не врегулювані
законодавством, на думку автора, теперішній
працедавець може попросити від жінки довідку з попереднього місця роботи про те, що
вона, перебуваючи у відпустці для догляду за
дитиною, не ставала до роботи на умовах неповного робочого часу.
Отже, якщо тепер жінка, яка має двох дітей
віком до 15 років, працює, і в поточному році
на попередньому місці роботи вона не працювала під час відпустки для догляду за дитиною,
їй може бути надано соціальну відпустку, передбачену статтею 19 Закону № 504/96.
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Чи можна після звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП у зв’язку
із скороченням чисельності працівників прийняти цю ж працівницю на іншу посаду за строковим трудовим договором на час перебування іншої працівниці у відпустці для догляду за дитиною?
Законодавством не обмежено
право як підприємства, так і особи, яка була звільнена, на укладання трудових договорів у подальшому. Зважаючи на норму статті 492 КЗпП: обов’язок
роботодавця запропонувати особі, яка підлягає скороченню, іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, слід зазначити, що пропонувати роботодавець може
тільки роботу за вакантними посадами. Якщо
вакантної посади немає, трудовий договір
припиняється за пунктом 1 статті 40 КЗпП. За
наявності на підприємстві посад, які не є ва-

кантними, але зайняті тимчасово відсутніми
працівниками (на період різного виду відпусток, хвороби тощо), є можливість укладення
строкового трудового договору з особою,
звільненою раніше за пунктом 1 статті 40
КЗпП. Нагадаємо, що строковий трудовий договір укладається, коли трудові відносини не
можуть бути встановлені на невизначений
строк з урахуванням характеру подальшої роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (частина друга ст. 23
КЗпП).

Працівник, який працює в режимі неповного робочого тижня
(один день на тиждень), надав заяву на відпустку без збереження
заробітної плати на два робочих дні. Як оформити наказ, враховуючи те, що робочі дні працівника відокремлені в часі?
Відповідно до статті 56 КЗпП
робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою
жодних обмежень обсягу трудових прав
працівників. На підставі статті 26 Закону
№ 504/96 працівник має право на відпустку
без збереження заробітної плати за згодою
сторін, яка надається за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником і роботодавцем, але не більше 15 календарних
днів на рік. Із наведеної норми можна зробити висновок, що для одержання такої
відпустки лише бажання працівника недо-
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статньо, обов’язковою умовою є спільна
згода сторін.
Для отримання відпустки без збереження
заробітної плати працівник подає заяву на ім’я
роботодавця із зазначенням строку відпустки
та дати її початку. Надання відпустки без збереження заробітної плати оформляється наказом
роботодавця із зазначенням підстав надання та
тривалості такої відпустки.
У цьому випадку, оскільки працівник виявляє бажання отримати відпустку на два дні, відокремлені у часі, можна рекомендувати оформити це двома наказами. Тому працівник має
подати дві окремі заяви.
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На запитання читачів відповідає

Галина Мастюгіна,

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

Чи має значення, працює пенсіонер чи ні? Якщо так, то в яких випадках і як факт працевлаштування (звільнення з роботи) впливає
на розмір чи призначення пенсії або нарахування надбавок до неї?
Факт працевлаштування чи звільнення з роботи пенсіонера впливає на
його пенсію. У деяких випадках — на
розмір, а іноді виплата пенсії припиняється,
якщо пенсіонер виходить на роботу.
Під час прийняття документів для призначення пенсії пенсіонеру видається пам’ятка,
в якій роз’яснено, як факт працевлаштування (звільнення з роботи) може впливати на
виплату пенсії чи її розмір. Крім того, у заяві
про призначення пенсії заявник своїм підписом засвідчує те, що йому відомо про те, що
прийняття на роботу чи звільнення з неї може
вплинути на його пенсійне забезпечення, та він
зобов’язується своєчасно про це повідомити
органи, що призначають і виплачують пенсію.
Тож у разі працевлаштування (початку діяльності, пов’язаної з отриманням доходу,
що є базою нарахування ЄСВ) чи звільнення з
роботи (припинення діяльності) після призначення пенсії пенсіонер повідомляє управління
Пенсійного фонду про дату працевлаштування чи звільнення (початок чи припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу,
що є базою нарахування ЄСВ), вид зайнятості (укладення трудового, цивільно-правового
договору, реєстрацію як фізичної особи —
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підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви
та документів. Заяву може подати особисто
пенсіонер або його представник, який діє на
підставі виданої йому довіреності, посвідченої
нотаріально. Також заяву та зазначені документи можна відправити поштою.
Розглянемо докладніше, коли пенсія працюючим пенсіонерам не виплачується чи
виплачується не в повному розмірі.
Так, пунктом 6 розділу III Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня
2014 р. № 76-VIII установлено, що достроково
призначені пенсії за віком з урахуванням пункту «в» частини другої статті 12 Закону України
«Про загальні засади подальшої експлуатації і
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему», статті 21 Закону України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні» та
статті 49 Закону України «Про зайнятість населення» працюючим пенсіонерам не виплачуються.
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Також права на отримання пенсії у період
роботи не мають жінки, які народилися після 1
жовтня 1956 р. та до 1 січня 2015 р. і скористалися правом дострокового (після досягнення 55-річного віку) виходу на пенсію зі зменшенням її розміру відповідно до пункту 72
Прикінцевих положень Закону № 1058, якщо
до досягнення пенсійного віку, встановленого
статтею 26 Закону № 1058, вони працевлаш
туються та будуть працювати.
У період із 1 квітня 2015 р. до 31 грудня
2015 р. пенсії, призначені за нормами Закону
№ 1058 (незалежно від часу їх призначення),
виплачуються в розмірі 85 %, а під час роботи
на посадах, які дають право на призначення
пенсії або щомісячного довічного утримання у
порядку та на умовах, передбачених законами

України «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», узагалі
не виплачуються за винятком осіб, які мають
право на виплату пенсії в повному розмірі.
Під час отримання пенсії за вислугу років
заборонено працю саме за спеціальністю, яка
дає право на призначення такої пенсії.
Також соціальні пенсії не виплачуються
працюючим пенсіонерам (крім соціальних
пенсій інвалідам із дитинства) *.
* Наразі органами ПФУ соціальні пенсії не призначаються. Вони призначалися, якщо не було права на трудову
пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення»,
якщо ж вони були призначені раніше, їх продовжують
виплачувати.

Як змінюється розмір пенсії, якщо особа працює?

Частиною третьою статті 42 Закону
№ 1058 (у редакції, що була чинною
до 1 квітня 2015 р.), передбачено, що
перерахунок пенсії, обчисленої з урахуванням
статті 28 Закону № 1058 (мінімальний розмір
пенсії на рівні прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, і доплата за понаднормовий стаж залежить від прожиткового
мінімуму), здійснюється в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для осіб, які втратили працездатність,
лише непрацюючим пенсіонерам. А працюючим такий перерахунок роблять лише після
звільнення з роботи або припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу*. Пенсія перераховується з урахуванням прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
встановленого на дату звільнення з роботи або
припинення діяльності.
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Згідно з частиною другою статті 33 Закону № 1058 непрацюючі інваліди ІІ та ІІІ груп
за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за
віком, обчисленої відповідно до статей 27 і
28 цього ж Закону, за наявності страхового
стажу. На підставі статті 47 Закону № 1058
у разі працевлаштування такої особи (крім
випадків, коли вона досягла пенсійного віку,
передбаченого ст. 26 цього Закону) у період
роботи пенсія по інвалідності виплачується
в розмірі, передбаченому частиною першою
статті 33 цього Закону (інвалідам ІІ групи —
90 % пенсії за віком, ІІІ гр. — 50 % пенсії за
віком).

* Особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, також
вважається працюючою.
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Чи має значення факт працевлаштування особи для призначення
до її пенсії надбавок?

Є надбавки, які встановлюються до
пенсій лише непрацюючим особам.
Це стосується надбавки на утриманців, яка призначається відповідно до Закону
України «Про пенсійне забезпечення» від
5 листопада 2011 р. № 1788-XII, до пенсій за
віком, по інвалідності та за вислугу років непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї (ді-

тей до 18-річного віку). Розмір такої надбавки на кожного утриманця визначено у постанові КМУ «Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення громадян» від 16 липня 2008 р.
№ 654 та він становить 150 грн. На розмір
надбавки не впливає факт працевлаштування. Якщо пенсіонер працює, надбавка взагалі
не встановлюється, тобто пенсію платять без
надбавки.

Після призначення пенсії пенсіонер працевлаштувався. Які документи він має надати до Пенсійного фонду?

Пунктом 2.21 Порядку подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду
України від 25 листопада 2005 р. № 22-1, встановлено, що документами, які підтверджують,
що особа не працює (не провадить діяльність,
пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування ЄСВ), є трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку за
формою згідно з додатком 1 до Положення,
а за необхідності — додатком 3 до цього ж Положення, та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи —
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підприємця в органі, що призначає пенсію.
У разі працевлаштування (початку діяльності,
пов’язаної з отриманням доходу, що є базою
нарахування ЄСВ) після призначення пенсії
особа повідомляє орган, що призначає пенсію,
за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування ЄСВ), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрації як фізичної
особи — підприємця, провадження незалежної
професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої
йому довіреності, посвідченої нотаріально,
або надсилається поштовим відправленням.
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КАЛЕНДАР

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

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.

ЖОВТЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Робочих днів — 21; вихідних — 9, святкових днів — 1 (14 — День захисника
України). Скорочений робочий день — 13 жовтня. Норма тривалості робочого часу — 167 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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02.09 День нотаріату
06.09 День підприємця
10.09 День працівників військовомобілізаційної 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 раціоналі
затора
20.09 День працівника лісу
27.09 День туризму  
27.09 День машинобудівника   
30.09 Всеукраїнський день бібліотек  
30.09 Міжнародний день перекладача
(традиц.)
01.10 Міжнародний день музики
(традиц.)
02.10 Всесвітній день архітектури
(традиц.)
04.10 День працівників освіти
08.10 День юриста
09.10 Всесвітній день пошти (традиц.)
10.10 День працівників стандартизації
та метрології
11.10 День художника
11.10 День працівників державної
санітарно-епідеміологічної
служби
14.10 День захисника України
14.10 Міжнародний день стандартизації
17.10 День працівників целюлознопаперової промисловості
18.10 День працівників харчової
промисловості
25.10 День автомобіліста і дорожника   
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ПРАКТИКА
64 Професійна
класифікація
74 Трудові судові
спори

84 Атестація
працівників
91 Діловодство

професійна класифікація

Олександр Клименко,

старший науковий співробітник відділу з наукового
забезпечення питань економіки праці та розвитку
професійно-класифікаційної сфери ДУ НДІ соціальнотрудових відносин Мінсоцполітики України

Досвід США
у професійній класифікації:
чи може він бути корисним
в Україні?

О

станніми роками Україна все більше інтегрується у світову економіку, чому сприяли її вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) і підписання угоди про асоціацію
із Євросоюзом (ЄС). Усе більше з’являється в
нашій країні спільних підприємств, на яких працівники використовують найсучасніші технології, а іноземні партнери часто намагаються перенести свої професійні вимоги і до українських
працівників.
Зазначені процеси потребують подальшого розвитку національної системи професійної
класифікації, яка, на жаль, все ще відстає від
подібних систем у багатьох країнах і часто неспроможна забезпечити українських кадровиків ресурсами для ефективного й оперативного
вирішення багатьох проблем професійної класифікації у практичній діяльності. Саме в таких
випадках кадровикам може допомогти досвід
інших країн, у тому числі США.
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Загальна характеристика
професійних класифікацій США
Система професійної класифікації США є однією з найдавніших і найбільш розвинутих у світі. Фактично першу професійну класифікацію
у США утворено ще 1850 р. під час перепису
населення, коли було складено перелік із 322
професій. Нині в США розроблено та використовуються кілька професійно-класифікаційних
систем (стандартів), які по-різному класифікують професії залежно від потреб користувачів
цих систем, а також надають різноманітну інформацію щодо кількох тисяч професій і спеціалізацій.
Серед найпоширеніших класифікаційних
систем можна назвати «Стандартну професійну класифікацію» (Standard Occupational
Classification — SOC), «Професійну інформаційну мережу» (Occupational Network —
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O*NET), «Словник назв професій» (Dictionary
of Occupational Titles — DOT), «Військову професійну класифікацію» (Military Occupational
Classification — MOC) тощо. Крім того, є у США
й інші інформаційні ресурси, які можуть використовуватися для вирішення різних питань
професійної класифікації: «Довідник з професійної перспективи» (Occupational Outlook
Handbook — OOH), різні професійні стандарти
тощо.
Усі зазначені класифікації та інші ресурси наявні в електронній формі, а більшість із них часто оновлюється та модернізується відповідно до
сучасних теорій управління персоналом, змін у
системах організації виробництва та праці, застосовуваних новітніх технологій тощо.

Професійна інформаційна мережа
США (O*NET)
O*NET була розроблена Міністерством праці
США та містить приблизно тисячу детальних
описів як традиційних, так і нових професій, які

На офіційному сайті O*NET можна
легко знайти описи потрібних
професій, а також зробити вибірки
серед професійних угруповань
характеризують роботу з точки зору притаманних для них завдань та обов’язків, кваліфікаційних та інших вимог до працівників, потрібного
обсягу знань, умінь і навичок для ефективної
роботи тощо.
На офіційному сайті O*NET можна легко
знайти описи потрібних професій, а також
зробити вибірки серед професійних угруповань.
Якщо ввести у спеціальному полі системи
певні ключові слова для пошуку, наприклад,
«кризовий менеджмент» (crisis management),
система видасть список гіперпосилань на описи професій (у порядку зменшення релевантності цих професій), які тією чи іншою мірою
пов’язані із зазначеним поняттям:

Ступінь
релевантності у
відсотках

Код

Назва професійної категорії

100

21-1023.00

Соціальні працівники, пов’язані з особами з розумовими
негараздами та зловживанням різними речовинами (Mental Health
and Substance Abuse Social Workers)

77

13-1199.04

Планувальники безперервності бізнесу (Business Continuity
Planners)

75

21-1014.00

Консультанти з питань розумових негараздів (Mental Health
Counselors)

64

25-9041.00

Асистенти викладачів (Teacher Assistants)

52

11-9161.00

Директори з менеджменту під час надзвичайних подій (Emergency
Management Directors)
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Як видно з наведеного переліку професій,
поняття «кризовий» використовується в різних
сферах діяльності, наприклад, у медицині, соціальному обслуговуванні тощо. Що стосується
кризового менеджменту на підприємствах, то
для розуміння особливостей професійних категорій у цій сфері наведемо приклад опису професії, яка є найбільш релевантною:
13-1199.04 — Планувальники
безперервності бізнесу (Busi
ness Continuity Planners)
Розробляють, підтримують або втілюють стратегію або рішення щодо
безперервності бізнесу або поновлення діяльності після надзвичайних подій,
включаючи оцінювання ризиків, аналіз
економічної діяльності, відбір стратегії,
документування процедур безперервності бізнесу та поновлення діяльності.
<…>
Приклади назв посад на практиці:
директор з безперервності бізнесу та
кризового менеджменту (Business Conti
nuity and Crisis Management Director),
координатор з безперервності бізнесу
(Business Continuity Coordinator), менеджер з безперервності бізнесу (Business
Continuity Manager), аналітик з безперервності бізнесу (Business Continuity
Analyst), директор з планування безперервності бізнесу (Business Continuity
Planning Director), менеджер з післякризового поновлення діяльності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
(IT Disaster Recovery Manager) тощо.
Завдання:
— розробляють плани виходу з кризи
критичних (важливих) об’єктів, таких
як центри обробки даних тощо;
— тестують задокументовані плани
та стратегії щодо виходу з кризи;
— аналізують можливий вплив різних
обставин і ризики щодо суттєвих біз-
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нес-функцій або інформаційних систем
із метою ідентифікації вдалих періодів
часу для виходу з кризи та потрібних для
цього ресурсів;
— розробляють плани управління під
час надзвичайних подій для забезпечення можливості прийняття управлінських рішень щодо виходу із кризи та
потрібних комунікацій, безперервності бізнес-процесів найбільш критичних
(важливих) структурних підрозділів або
тимчасового «закриття» некритичних
підрозділів із метою забезпечення безперервність операцій та управління компанією;
— аналізують плани виходу із кризи,
кризового менеджменту або безперервності бізнесу;
— Поновлюють, підтримують або
тестують канали зв’язку для забезпечення необхідної комунікації під час кризи.
<…>
Якщо використовувати на практиці в Україні
інформаційні матеріали США, слід враховувати норми та положення національної системи
професійної класифікації. Наприклад, у Національному класифікаторі України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (далі — КП) немає
професійних назв робіт працівників, які спеціалізуються на кризовому менеджменті. Але
згадану вище інформацію можна використати
як довідковий матеріал під час розробки посадових інструкцій для таких похідних та/або розширених відповідно до Приміток 1, 2 Додатку В
до КП назв посад:
1210.1 Директор (начальник, інший керівник) підприємства
1210.1 Заступник директора підприємства з кризового менеджменту.
1238 Керівник проектів та програм у сфері
матеріального (нематеріального) виробництва
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1238 Керівник проектів та програм з виведення підприємства із кризового стану.*
2490 Радник 2490 Радник з питань кризового менеджменту.
2419.2 Консультант 2419.2 Консультант
з антикризового управління підприємством.

Словник назв професій (DOT)
Уперше DOT було розроблено й опубліковано
Департаментом праці США ще у 1938 р., але у
1998 р. Департамент праці припинив подальшу
модернізацію та використання DOT і повністю
перейшов на SOC та утворену на її основі O*NET.
Хоча сьогодні DOT і виглядає дещо застарілою класифікацією, в якій немає нових професій, він містить описи значно більшої кількості
спеціалізацій більш «традиційних» професій,
ніж в інших професійно-класифікаційних системах.
* Тут є певна «колізія», у більшості випадків дійсно слід
зберігати якомога більше слів з базової назви, проте конкретний порядок розширення у КП не прописаний.
«Традиційно» ще з 2005 р. у багатьох консультаціях Інституту
з приводу «Керівника проектів» зазначалося, що в конкретних випадках замість сфери матеріального (нематеріального) виробництва слід вказувати конкретний вид діяльності.
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O*NET містить орієнтовно 1000 описів різних професій, а DOT — більше 13 000 (для яких
можуть на практиці використовуватися більше
28 000 різних професійних назв робіт). Для порівняння: вітчизняний КП містить приблизно
8500 професійних назв робіт, для значної кількості яких кваліфікаційні характеристики взагалі ще не розроблені та не затверджені.
Роботодавці США, а також деякі урядові та
наукові установи продовжують використовувати DOT на практиці, коли потрібна більш детальна інформація щодо окремих професійних спеціалізацій, ніж наявна на цей час у системі O*NET.

Довідник з професійної
перспективи (OOH)
Інформація в Довіднику розподіляється на кілька великих узагальнених професійних груп,
кожна з яких складається з кількох «професійних профілів», кожний із яких утворюється з
восьми секцій, які містять такі характеристики
професій, як функції, рівні заробітної плати,
прогнозована кількість робочих місць, кваліфікаційні вимоги, рекомендації щодо того, як розпочати роботу за професією, прогнози щодо
працевлаштування тощо.
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Сергій Кравцов,

начальник методичного відділу заочного
(дистанційного) навчання Інституту
післядипломної освіти та заочного
(дистанційного) навчання Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна,
к. соц. н., с. н. с. НДЦ «Луганськагропромпродуктивність»

Формулювання назв

професій і посад на практиці
Ведення кадрової документації — справа буденна, але завдає певного
клопоту кадровикам. Розглянемо принципи формулювання назв
професій і посад на практиці

Скорочення, лапки, абревіатури та
іншомовні слова
На сьогодні в чинному Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (далі — КП) містяться певні професійні назви робіт із використанням скорочень,
лапок, абревіатур та іншомовних слів, наприклад:
 Апаратник виробництва «аеросили» —
код КП 8154;
 Апаратник виробництва АГ-солі — код КП
8154;
 Боцман судна змішаного плавання «рікаморе» (боцман-моторист, боцман-електрозварник) — код КП 8340;
 Машиніст вишивальної машини «пантограф» — код КП 8262;
 Монтажник фотокомплекту «Момент» —
код КП 8224;
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 Оператор «гарячої» камери — код КП
8161;
 Інженер з профадаптації — код КП 2412.2;
 Фахівець з питань зайнятості (хедхантер) — код КП 2412.2.
Зазначимо, що подібні професійні назви робіт мають бути використані на практиці в такому ж самому вигляді як і в КП. Водночас така
професійна назва роботи, як «Фахівець з питань
зайнятості (хедхантер)» зазначається в кадровій
документації або як фахівець з питань зайнятості, або як «Хедхантер», залежно від того, який
принцип корпоративного управління прийнято
в компанії.
Зверніть увагу на те, що лапки у професійних назвах робіт застосовуються за принципом: «загальновідомі слова». Застосування
назв робіт, якщо це не передбачено КП, у трудових книжках, посадових (робочих) інструкціях, штатному розписі тощо не рекоменду-
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ється. Також не слід використовувати скорочення й абревіатури, оскільки вони можуть
бути незрозумілими для інших роботодавців,
представників пенсійного фонду, центрів зай
нятості тощо.
За необхідності користуватися професійними назвами робіт зі скороченнями, наприклад,
«Інженер з профадаптації», не варто, слід розшифровувати таке скорочення («Інженер з професійної адаптації»).

Використання дужок у КП
і на практиці
Окремі професійні назви робіт у КП наведені із
застосуванням дужок. У дужках відповідно до
прийнятої структури КП можуть визначатися:
 складова професійної назви роботи,
наприклад, директор (інший керівник) під
приємства, установи, організації фізкультурноспортивної спрямованості; керівник оркестру
(ансамблю, фольклорного ансамблю) народних
інструментів; завідувач пункту (заготовчого,
приймального, навчально-консультаційного,
навчального та ін.); фахівець із гостинності в
місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);
 вид економічної діяльності або галузева приналежність професійної назви роботи,
наприклад, молодший науковий співробітник
(проекти та програми у сфері матеріального та
нематеріального виробництва), апаратник ацеталювання (виробництво синтетичних смол,
пластмас та їх перероблення), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник
(водне господарство);
 загальноприйнятий іншомовний синонім
професійної назви роботи, що застосовується
у професійно-класифікаційних стандартах
інших країн, який може використовуватися як
самостійна або альтернативна професійна назва
роботи, наприклад, клінер, фахівець з методів
розширення ринку збуту (маркетолог), фахівець
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з питань зайнятості (хедхантер), повірений морський (супервайзер);
 споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо
в межах класифікаційної групи, наприклад,
головний дизайнер (художник-конструктор),
авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів, молодша медична
сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), машиніст крана (кранівник).
У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення. Зазначене в дужках не є обов’язковим,
тобто ці слова визначають певну приналежність
професійної назви роботи до виду діяльності,
а запис про професію слід робити з потрібними уточнюючими словами (про це детальніше
нижче), наприклад: базова професійна назва роботи, яка міститься в КП: «Тренер з виду спорту
(федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи тощо)» — назва посади може мати
такий вигляд «Тренер з бодібілдингу спортивного клубу».

Використання професій, що містять
галузеву ознаку, вид діяльності,
належність до структурного
підрозділу
Професійні назви робіт, що містять галузеву
ознаку, вид діяльності, належність до структурного підрозділу слід зазначати не в повному
обсязі, а частково. Наприклад, такі професійні
назви робіт, як майстер з ремонту устаткування
(транспорт, складське господарство, зв’язок),
завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного), майстер дистанції (цивільних споруд, електропостачання та ін.), завідувач відділу (бюро)
оформлення проектних матеріалів, майстер
бурової дільниці (служби, цеху), не наводяться
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в повному вигляді, а застосовуються з конкретними словами. Наприклад:
 належність до структурного підрозділу
підприємства: майстер бурової служби, або
майстер бурового цеху, або майстер бурової
дільниці;
 вид діяльності: майстер з ремонту устаткування (транспорт), або майстер з ремонту
устаткування (складське господарство), або
майстер з ремонту устаткування (зв’язок);
 галузева ознака: завідувач господарства
лісового, або завідувач господарства лісомисливського, або завідувач господарства мисливського, або завідувач господарства ставового,
або завідувач господарства рибоводного тощо.
Слід звернути увагу й на те, що використання
наскрізних або міжгалузевих професійних назв
робіт, тобто таких, які не належать до конкретної кваліфікації, також має свої особливості. До
таких професійних назв робіт належать (у лапках зазначено професійні ознаки цих професій — угруповання КП), наприклад, такі як:
 «Головний інженер» — код КП 1223.1 «Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у будівництві»;
 «Головний економіст» — код КП 1231 «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
та інші керівники»;
 «Головний енергетик» — код КП 1222.1
«Головні фахівці — керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості»;
 «Генеральний конструктор» — код КП
1210.1 «Керівники підприємств, установ та організацій»;
 «Інженер» — код КП 2149.2 «Професіонали в інших галузях інженерної справи»;
 «Економіст» — код КП 2441.2 «Економісти»;
 «Технолог» — код КП 3119 «Інші технічні
фахівці в галузі фізичних наук та техніки»;
 «Технік-технолог» — код КП 3111 «Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями»;
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 «Інженер-технолог» — код КП 2149.2
«Професіонали в інших галузях інженерної
справи»;
 «Технік-конструктор» — код КП 3118
«Креслярі»;
 «Фахівець» — код КП 3439 «Інші технічні
фахівці в галузі управління»;
 «Механік» — код КП 3115 «Технічні фахівці-механіки» тощо.
Зазначимо, що уточнення та розширення наскрізних професій керівного складу (головний
інженер, головний економіст, головний енергетик, генеральний конструктор) краще робити
залежно від галузевої ознаки або виду діяльності, тоді як належність до структурного підрозділу
уточнювати недоцільно, оскільки такі назви посад указують на головного працівника, який керує загальним напрямом або видом діяльності
підприємства незалежно від підгалузевого спрямування певних окремих відділів, цехів, служб
підприємства тощо.
Такі наскрізні (міжгалузеві) професійні назви
робіт, як фахівець, інженер-технолог, інженер
тощо, дають змогу підприємству використовувати відсутні в КП професійні назви робіт, якщо
інше в ньому не передбачено. Це випливає з
узагальнених трудових обов’язків працівників,
з якими можна ознайомитися у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29 грудня
2004 р. № 336 (далі — ДКХП).
Трудові функції цих працівників є загальними для більшості видів економічної діяльності,
їх можуть застосовувати в різних галузях і на
різних підприємствах. Таким чином, якщо у КП
немає необхідної для підприємства професійної
назви роботи, зазначені вище назви професій
можуть бути розширені за потреби термінами
та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше
не передбачено в КП чи законодавчо-правових
актах. Наприклад, «Інженер-технолог з холоКадровик України
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дильних машин і установок» (код КП 2149.2),
«Інженер з технічної експлуатації суден і суднового обладнання» (код КП 2149.2), «Фахівець із
формування інтернет-сторінки періодичного
видання» (код КП 3439).
Крім того, зверніть увагу на те, що розширення професійних назв робіт має бути лаконічним та однозначно зрозумілим. Забороняється
використовувати як уточнюючі слова знаки:
дужки, тире, дефіси (на це особливо вказують
перевіряючі органи).

Похідні слова до базових назв
професій
Нормами Додатка В до КП передбачено, що
можна використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт, наявних у КП. Серед них: бригадний, віце-, гірничий, головний,
груповий, дільничний, другий, заступник, змінний, молодший, перший, помічник, провідний,
п’ятий, районний, стажист (застосовується до
професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування
зі збереженням коду базової професійної назви
роботи), старший, третій, учень (застосовується
до професійних назв робіт робітників середньої
кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на
роботу), черговий, четвертий.
Наведемо деякі приклади професійних назв
робіт, які містяться в КП, із похідними словами.
Наприклад, серед професій із похідним словом
«головний» можна відзначити адміністратора,
бухгалтера, інженера, енергетика, технолога,
художника, редактора, економіста, дизайнера
(художника-конструктора) та інших.
Також професійні назви робіт з похідним словом «заступник», які належать до керівного складу, наприклад, голови комітету України, голови
Національного банку України, голови Служби
безпеки України, начальника митниці–начальника митного поста, директора департаменту — на-
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чальника відділу, директора департаменту–головного бухгалтера (митні органи) тощо.
У КП міститься значна кількість професійних
назв робіт із використанням похідного слова
«помічник», наприклад, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора), бурильника свердловин (добування нафти й газу), вищого державного службовця
центрального органу державної влади, вчителя,
керівника іншого основного підрозділу, керівника малого підприємства без апарату управління,
керівника підприємства (установи, організації),
лікаря-стоматолога, машиніста електропоїзда,
механіка, нотаріуса, приватного детектива, слідчого, фармацевта, члена комісії, юриста тощо.
Є у КП і професійні назви робіт, що починаються з похідного слова «провідний», наприклад, звукооператор, інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден, інженер з експлуатації повітряних суден, інженер з льотних випробувань повітряних
суден, інженер з об’єктивного контролю, кінооператор, кінооператор комбінованих зйомок,
кінооператор-постановник, монтажер.
Щодо такого похідного слова як «старший», то воно також зустрічається серед професійних назв робіт КП, наприклад, бортовий
механік авіаційного загону, бортовий радист
авіаційного загону, електромеханік-капітан,
інспектор з експлуатації атомних станцій, машиніст енергоблоків, машиніст котельного
устаткування, оперуповноважений в особливо важливих справах, помічник Генерального
прокурора України з особливих доручень, черговий агентства повітряних сполучень, штурман авіаційного училища, штурман навчального авіаційного центру та ін.
З похідним словом «молодший» використовуються такі назви посад: інспектор (органи
внутрішніх справ), інспектор (пенітенціарна
система), інспектор прикордонної служби, інспектор-черговий (пенітенціарна система), лікар ветеринарної медицини. Зверніть увагу, що,
зокрема, для випускників вищих навчальних
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закладів свого часу до КП було внесено 51 професійну назву роботи «Молодший науковий
співробітник» за галузевими ознаками як первинні посади.
Професійні назви робіт із похідними словами в КП не вважаються похідними професіями.
Відповідно до Додатка В (обов’язковий) до КП,
похідні слова до професійних назв робіт можуть
застосовуватися за умови збереження галузевої
та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, уникнення дублювання, збереження
коду новоутвореної професії.
Наприклад, від професійної назви роботи
«Агроном» із кодом КП 2213.2 можна утворювати похідну «Провідний агроном» із кодом
КП 2213.2, але похідне слово «головний» не
може застосовуватися, адже в КП є професійна назва роботи «Головний агроном» із кодом
КП 1221.1. Варто пам’ятати про те, що похідні слова визначають певну категорію посади,
що впливає на заробітну плату працівника.
Саме тому слід застосовувати галузеві випуски ДКХП. Наприклад, якщо працедавцеві
потрібно використати назву професії «Науковий співробітник (біологія)», то залежно від
потреб підприємства він може обрати похідні
слова «старший», «провідний» та/або «головний». Водночас слід застосовувати галузевий
випуск ДКХП (або галузеві випуски «Единого
тарифно-квалификационного
справочника
работ и профессий», або «Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» для визначення тих
кваліфікаційних характеристик, які ще не затверджено).
Похідне слово «головний» зазвичай використовують до другого професійного угруповання КП «Професіонали» («Головний науковий співробітник»), а «заступник» — тільки
до керівного складу. Особливою ж категорією
професійних угруповань КП є розділи «Законодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери (управителі)» та «Найпростіші професії». Якщо для першого розділу КП взагалі
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не притаманне категоріювання за посадами
(винятком є похідні слова: помічник, віце-, районний, заступник, перший), то для останнього
розділу КП притаманне категоріювання за розрядами, наприклад, «Укладальник-пакувальник» або похідне слово «старший», наприклад,
«Сторож».
Зверніть також увагу на похідне слово
«головний». З одного боку, КП не забороняє використовувати це похідне слово для визначення
виду категорії, наприклад, «Головний технік»,
«Провідний технік», «Старший технік», а з іншого
боку, наприклад, кваліфікаційна характеристика
професії «технік» не передбачає такої градації
(дивіться ДКХП, випуск 1, розділ 1). Тобто розробник не роз’яснює, як правильно застосовувати це похідне слово, тоді як кваліфікаційна характеристика дає приклад такого використання.
Отже, кращим буде не застосовувати похідне
слово «головний», якщо це не передбачено відповідною кваліфікаційною характеристикою.
Або, наприклад, чи можна професійну назву
роботи «Рекламіст» (код КП 2419.2) розширити
до назви «Головний рекламіст»? На жаль, у КП і
ДКХП не роз’яснюється процедура використання похідного слова «головний» на конкретному
прикладі.
На думку автора, використання похідної
професійної назви роботи «Головний рекламіст»
має підтверджуватися правилами та нормами
у сфері господарювання та праці, які не супе
речать нормативно-правовим актам. Виходячи
з того, що підприємству надано право самостійно визначати свою структуру, штатний розпис,
чисельність працівників тощо (ст. 64 Господарського кодексу України), то питання введення
до штату тієї або іншої професійної одиниці з
різними категоріями також визначається роботодавцем самостійно (звичайно ж, у межах чинного законодавства). Отже, якщо підприємству
потрібен «Головний рекламіст» як похідна професія, то логічним є застосування деяких інших
категорій: провідний, старший, 1-ї та 2-ї категорій і без категорії.
Кадровик України

професійна класифікація

Приклад
Аналізуючи Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців
(затверджений наказом Національного
агентства України з питань державної
служби від 13 вересня 2011 р. № 11), знаходимо кваліфікаційні характеристики професій державних службовців із застосуванням похідних слів «головний» і «провідний». Це такі назви як: головний спеціаліст
і провідний спеціаліст (відповідають професійній назві посади «спеціаліст державної служби»), головний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст-юрисконсульт, головний інспектор з охорони праці,
головний спеціаліст-бухгалтер, провідний
спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби та провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби. Усі ці назви посад, окрім «Інспектор з
охорони праці» з кодом КП 3152, мають однаковий код КП — 2419.3. Це свідчить про
те, що для певних назв посад державних
службовців можливе застосування похідних слів.
Подекуди виникає необхідність у розширенні
базових професійних назв робіт декількома похідними словами, наприклад, перший/другий/
третій заступник директора тощо. На сьогодні
КП містить низку професійних назв робіт із використанням більше одного похідного слова,
наприклад, перший заступник: генерального
прокурора України; голови Апеляційного суду
України; голови Верховного Суду України; голови Верховної Ради України; голови Вищого
адміністративного суду України; голови Вищого
господарського суду України; голови державного комітету України; голови комітету України;
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голови правління Національного банку України; голови правління Фонду державного майна
України; голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим; голови Служби безпеки України;
керівника головного управління, іншого органу
державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України; міністра України; начальника Головної державної податкової адміністрації України тощо.
У приватній сфері також використовуються подібні назви посад. Наприклад, перший заступник директора з постачання. Норми КП не
зобов’язують роботодавців використовувати до
базової професійної назви лише одне похідне
слово.
Для введення до штату, наприклад, заступника головного бухгалтера, слід користуватися
нормами, що визначають необхідну кількість
працівників відділів. Для цього слід керуватися, наприклад, Типовим положенням про
бухгалтерську службу бюджетної установи,
затвердженим постановою КМУ від 26 січня
2011 р. № 59. Дозвіл на використання посади
заступника, якщо структурний відділ не перевищує 16 співробітників, можна знайти в постанові КМУ «Про упорядкування структури
апарату центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12 березня 2005 р.
№ 179 (хоча ця норма є обов’язковою винятково для органів виконавчої влади, а приватні
підприємства можуть використовувати її як
рекомендаційну).
Отже, роботодавець має додержуватися
вимог п. 2.14 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, з дотриманням вимог, передбачених
ДКХП, КП. А саме, що записи про найменування
роботи, професії або посади, на яку прийнятий
працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП. 
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Євгенія Каляпіна,

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

Закінчення. Початок у № 8, 2015

Скорочення персоналу

з мінімальними втратами
для роботодавця
3. Порушення процедури звільнення
Припинення трудових відносин за пунктом 1 статті 40 КЗпП передбачає послідовне та
своєчасне виконання адміністрацією підприємства цілого ряду дій, передбачених статтями 43, 492 КЗпП та іншими нормами законодавства:
 попередження працівника про звільнення (не пізніше ніж за два місяці до запланованої дати);
 пропонування працівнику іншої роботи
(за наявності вакансій на підприємстві, включаючи ті, що можуть з’явитися вже після попередження працівника);
 погодження звільнення з профспілковою організацією тощо.
Будь-яке відхилення від передбаченої законом процедури загрожує тим, що розірвання трудового договору може бути визнано неправомірним, а працівника буде поновлено на раніше займаній посаді.
Враховуючи високу ймовірність судових
спорів, кадровій службі необхідно потурбуватися про ретельне оформлення кожного
етапу, грамотне складання та своєчасне ознайомлення працівника з документами. Наприклад, у наведеному нижче судовому рішенні
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виділяється не тільки критичне ставлення
суду до дотримання передбаченої процедури
та наявності всіх необхідних документів, але
й до таких тонкощів, як склад осіб, які підписали акт про відмову працівника ознайомитись із повідомленням про звільнення. Суд,
оцінюючи дії роботодавця та надані ним докази, вказує на те, що останній своїми діями
створив передумови для виникнення спору
та повинен був передбачити необхідність
доводити згодом їх правомірність. На думку
суду, в адміністрації підприємства була можливість належним чином, з урахуванням вимог трудового законодавства виконати свої
обов’язки, а також зафіксувати всі обставини.
Саме тому правові наслідки дій роботодавця
покладаються на нього ж.
Хочемо також нагадати, що більшість
аналогічних спорів супроводжуються позов
ними вимогами про компенсацію моральної
шкоди, а також відшкодування заробітку за
час вимушеного прогулу за весь період із дня
звільнення до дня поновлення працівника,
що означає додаткові фінансові витрати для
підприємства, якщо позов буде визнаний обґрунтованим, а дії роботодавця — незаконними.

Кадровик України
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Що стосується питання погодження звільнення працівника з профспілками, то тут варто
акцентувати увагу на термінах, установлених
статтею 43 КЗпП, недотримання яких також
може призвести до визнання рішення про розірвання трудового договору незаконним. Так,
клопотання адміністрації профспілка може
розглядати протягом 15 днів, а повідомити
власника про своє рішення має у триденний

термін після його прийняття (в разі пропуску
строку вважається, що виборний орган згоден
на розірвання трудового договору). Адміністрація може скористатися дозволом профспілки
тільки протягом місяця після його отримання.
Отже, роботодавцю необхідно визначити оптимальний час для звернення до профспілкової
організації, щоб чітко вкластися у встановлені
терміни.

Уроки судових спорів…
Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20 листопада 2014 р. у справі № 344/13102/14-ц про поновлення на роботі, стягнення середнього
заробітку, моральної шкоди та належних коштів
Наказом Публічного акціонерного товариства (далі — ПАТ) від 21 серпня 2014 р.
гр- ку В. було звільнено у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників за пунктом 1 статті 40 КЗпП.
Схвалюючи рішення про поновлення позивачки на роботі, суд, зокрема, вказував на
таке.
Відповідно до частини другої статті 492 КЗпП одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці власник або уповноважений ним
орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.
У позові зазначено, що відповідач не запропонував позивачці іншу роботу. Відповідачем не надано суду жодного доказу того, що він виконав вимоги статті 492 КЗпП, оскільки повідомлення, про яке вказано в запереченні позову, не є належним доказом пропозиції позивачці її працевлаштувати. Представник відповідача в запереченні позову вказав,
що позивачка не надіслала йому листа про відмову від працевлаштування у відповідача.
Отже, позивачка не відмовилась від пропозиції іншої роботи самостійно, в т. ч. тому, що
не отримала від відповідача вказаної пропозиції, оскільки суду не доведено тієї обставини, що позивачка вчинила дії щодо відмови від пропозиції про працевлаштування на іншу
роботу у відповідача.
Згідно з частиною першою статті 43 КЗпП трудовий договір із підстав, передбачених
пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2–5, 7 статті 40 і
пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути розірваний лише за попередньою згодою
виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник.
Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання за відсутності працівника допускається
лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати

№ 9 (104) вересень 2015

75

трудові судові спори

інша особа, в т. ч. адвокат. Якщо працівник або його представник не з’явився на засідання,
розгляд заяви відкладається до наступного засідання в межах строку, визначеного частиною другою цієї статті. В разі повторної неявки працівника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.
Відповідач не надав суду жодного доказу спростування пояснення позивачки про те,
що подання власника про надання згоди на звільнення позивачки було розглянуто без
участі самої позивачки всупереч положенню статті 43 КЗпП.
Як зазначала позивач, їй не було вручено повідомлення про звільнення у зв’язку із скороченням штату та вивільненням працівників за два місяці до цього. На спростування цього
відповідач подав суду акт від 2 червня 2014 р. про відмову працівниці від отримання
повідомлення. Однак вказаний акт складено регіональним директором і старшими спеціалістами відповідача, яких не можна визнати незацікавленими особами щодо спору, оскільки регіональний директор є посадовою особою, а двоє інших спеціалістів перебувають у
підпорядкуванні вказаного керівника. Позивачка категорично заперечила факт вручення
їй спірного повідомлення про майбутнє вивільнення або спробу такого вручення. Тому
вказаний акт суд оцінив критично та з урахуванням положення пункту 2 статті 212 ЦПК
України: жоден доказ не має для суду наперед установленого значення. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний
зв’язок сукупності доказів. Відповідач повинен був передбачати необхідність доведення
вручення позивачці вказаного повідомлення, а відповідно і критику документа, складеного зацікавленими особами і такими, які перебувають у прямому підпорядкуванні власника
і посадових осіб відповідача. Отже, у відповідача була можливість належним чином, з
урахуванням положень трудового законодавства, зафіксувати вручення позивачці повідомлення. Тому правові наслідки нездійснення зазначених дій покладаються саме на
відповідача.
Відповідно до статті 43 КЗпП власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць із дня одержання згоди виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника).
Рішення профспілкового органу про надання згоди на звільнення позивачки ухвалено
28 травня 2014 р. Позивачку звільнено з посади 21 серпня 2014 р. Із моменту надання згоди і до моменту звільнення сплило більше місяця. На підставі наданих суду листків непрацездатності сплив вказаного строку не був обумовлений непрацездатністю позивачки.
Таким чином, відповідачем порушено ще й положення статті 43 КЗпП.
Сукупність обставин звільнення позивачки: розгляд профспілковим органом подання
про надання згоди на її звільнення без участі самої позивачки і, як вона вказує в позові, без
її повідомлення про засідання профспілкового органу; без вручення позивачці пропозиції
про надання їй іншої роботи у відповідача; без вручення позивачці повідомлення про її вивільнення через два місяці однозначно свідчить про порушення трудових прав позивачки
й обґрунтованість позову про її незаконне звільнення.
Суд також взяв до уваги, що у зв’язку з незаконним звільненням було порушено нормальний процес життєдіяльності позивачки, втрачені усталені зв’язки з колегами, позивачка хвилювалася з приводу звільнення, лікувалась, змушена була захищати свої права. Суд
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вважав, що позов у частині стягнення моральної шкоди, завданої незаконним звільненням,
обґрунтовано належними правовими підставами, ступінь моральних втрат доведено перед
судом. Таким чином, суд ухвалив стягнути з підприємства 6000 гривень для відшкодування
моральної шкоди. Крім того, з відповідача було стягнуто компенсацію середнього заробітку за час вимушеного прогулу гр-ки В. у сумі 8989,87 грн.
Ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області від 21 січня 2015 р. апеляційну
скаргу ПАТ було відхилено.
Ухвалою від 1 квітня 2015 р. колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого
спеціалізованого суду України (далі — ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ
також відхилила касаційну скаргу ПАТ, мотивуючи своє рішення тим, що доводи касаційної
скарги стосуються переоцінки доказів, викладених в оскаржуваних рішеннях, і не дають
підстав для висновку, що судами попередніх інстанцій під час розгляду справи було допущено порушення норм матеріального чи процесуального права.
4. Розірвання трудового договору з працівником у період його непрацездатності
Недопустимість звільнення працівників з
ініціативи роботодавця під час хвороби або
перебування у відпустці передбачена частиною третьою статті 40 КЗпП. Відхилення від
цієї норми не можна назвати однією з найбільш поширених помилок, пов’язаних зі скороченням персоналу. У цьому випадку дивує
інша практика. Часом співробітники кадрових
служб, чи то перестраховуючись, чи то через
незнання, поширюють її дію на інші випадки
припинення трудових відносин, не пов’язані
з ініціативою адміністрації, наприклад, за бажанням працівника або за угодою сторін. З ін-

шого боку, в судовій практиці непоодинокі позови, пов’язані з таким грубим і прямолінійним порушенням трудового законодавства,
як звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП у
період непрацездатності працівника.
Обрати для прикладу нижченаведене судове рішення нас спонукала ще й така обставина. Допускаючи подібне порушення,
роботодавець має усвідомлювати, що під час
розгляду трудового спору суд згідно з чинним
законодавством не має повноважень щодо
усунення допущеного порушення, просто змінивши дату звільнення на більш пізню. У такій
ситуації звільнення буде визнане неправомірним, а працівник підлягає поновленню.

Уроки судових спорів…
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 4 лютого 2015 р. у справі № 6-41521св14 про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу
У своєму позові щодо неправомірного звільнення на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП
гр-ка М. посилалася на те, що на день звільнення вона перебувала у щорічній відпустці та
на лікарняному.
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Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 1 серпня 2014 р. гр-ці М. було
відмовлено в задоволенні позову про поновлення на роботі. Змінено дату припинення трудового договору й ухвалено вважати її звільненою з 1 лютого 2014 р.
Рішенням апеляційного суду м. Києва від 20 жовтня 2014 р. рішення районного суду
змінено в частині дати звільнення й ухвалено вважати позивачку звільненою з 29 січня
2014 р. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Розглядаючи касаційну скаргу гр-ки М., ВССУ дійшов висновку про необхідність її часткового задоволення з таких підстав.
Суд першої інстанції виходив із того, що позивачку було звільнено з роботи у зв’язку зі
скороченням штату працівників із дотриманням процедури вивільнення працівників, але
під час її тимчасової непрацездатності, що є підставою для зміни дати її звільнення з роботи, а також для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.
Скасовуючи рішення районного суду в частині визначення дати звільнення позивача з
роботи, апеляційний суд погодився з мотивами та висновками суду першої інстанції щодо
правомірності звільнення, проте вказав на те, що позивач не заявляла вимоги про продов
ження терміну її відпустки на два дні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, а районний суд вийшов за межі позовних вимог, продовживши цю відпустку до 30 січня 2014 р.
У зв’язку з цим дата звільнення підлягає зміні лише за час її хвороби.
Проте відповідно до частини третьої статті 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової
непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.
У пункті 17 Постанови № 9 судам роз’яснено, що правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у
відпустці (частина третя ст. 40 КЗпП) стосуються як передбачених статтями 40, 41 КЗпП,
так й інших випадків, коли трудовий договір згідно з чинним законодавством розривається
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Таким чином, трудове законодавство не тільки зазначає перелік підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, але й установлює юридичні гарантії убезпечення працівника від незаконного звільнення, однією з яких є передбачена частиною третьою
статті 40, частиною другою статті 41 КЗпП* заборона звільнення працівника в період його
тимчасової непрацездатності.
Апеляційний суд, порушуючи процесуальні правила, не перевірив та не дав належної
правової оцінки доводам апеляційної скарги, зокрема посиланням позивача на те, що її
звільнення проведено у період тимчасової непрацездатності, що вона підтвердила листком непрацездатності.
Ухваливши рішення про зміну дати звільнення, суд апеляційної інстанції неправильно
застосував положення частини першої статті 235 КЗпП, за якою в разі встановлення факту звільнення без законної підстави або з порушенням передбаченого законом порядку
суд зобов’язаний поновити працівника на попередній роботі, а відтак закон у таких ви* В останній редакції Кодексу — частина третя статті 41 КЗпП.
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падках не наділяє орган, який розглядає трудовий спір, повноваженнями на обрання
іншого способу захисту трудових прав, у т. ч. шляхом зміни дати звільнення працівника.
Указаний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду України від
21 травня 2014 р. № 6-33цс14 і є обов’язковим для всіх судів України (ст. 3607 ЦПК України).
Наведеного апеляційний суд цього не врахував і неправомірно змінив дату звільнення
гр-ки М. із роботи.
Ураховуючи те, що фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення
справи, апеляційним судом не встановлені, а рішення не відповідає законності й обґрунтованості, касаційний суд рішення апеляційного суду скасував, справу передано на новий
розгляд.

5. Недотримання гарантій від звільнення
з ініціативи роботодавця окремих категорій
персоналу
Як правило, роботодавці досить обережно
ставляться до припинення трудових відносин із
працівниками, для яких законодавством установлені особливі гарантії. Передусім це стосується вагітних, матерів дітей віком до трьох
років (до шести років — якщо дитина потребує
домашнього догляду); самотніх матерів за наявності дитини до 14 років або дитини-інваліда. Згідно з частиною третьою статті 184 КЗпП
звільнення таких осіб з ініціативи адміністрації
підприємства не дозволяється, крім випадку
повної ліквідації підприємства, коли з такими
співробітницями трудові відносини можуть
бути припинені за умови їх обов’язкового
працевлаштування. Аналогічні гарантії надані
статтею 1861 КЗпП іншим особам (батькам,
опікунам, піклувальникам, прийомним батькам), які виховують малолітніх дітей без матері. Крім того, законодавчо обмежується звільнення працівників молодше 18 років, оскільки
на підставі статті 198 КЗпП за своєю ініціативою роботодавець має право розірвати з ними
трудовий договір тільки за згодою служби у
справах дітей, а з підстав, передбачених пунк-
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тами 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, — у виняткових
випадках із подальшим працевлаштуванням.
У цьому випадку не можна обійти дискусійний характер положень законодавства
щодо тлумачення поняття «одинока мати».
Останнім часом склалося враження, що чаша
терезів остаточно та безповоротно схилилася
до варіанту, що такою визнається жінка, яка
самостійно виховує дитину. Питання полягало лише в тому, як саме має підтверджуватися
цей статус. На жаль, жоден державний орган,
включаючи суди, на сьогодні однозначної відповіді на нього не дає, обмежуючись припущеннями про те, які документи можуть прий
матися як докази у подібних ситуаціях.
Однак наведені судові рішення руйнують
сформовану картину, більше того, спричиняють значний подив з огляду на діаметрально
протилежні рішення суду касаційної інстанції в аналогічних трудових спорах. Беручи до
уваги те, що одна й та ж норма трактується
ВССУ по-різному, і такі справи не поодинокі,
з’являється надія, що найближчим часом із
цього приводу все ж з’явиться правова позиція Верховного Суду України, яка зможе усунути розбіжності в питанні звільнення одиноких матерів.
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Уроки судових спорів…
Ухвала апеляційного суду м. Києва від 21 січня 2015 р. у справі № 761/22347/14 про
скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу, надбавки за складність та напруженість у роботі, компенсації за невикористану відпустку та відшкодування моральної шкоди
Гр-ка Ч., обґрунтовуючи свій позов до колишнього роботодавця, вважала своє звільнення за
пунктом 1 статті 40 КЗпП незаконним, оскільки відповідачем не було дотримано норм трудового законодавства щодо неї як особи, яка виховує та утримує самостійно малолітню дочку, тобто
є одинокою матір’ю.
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 8 грудня 2014 р. у позові було відмовлено. Не погоджуючись із таким рішенням суду, позивачка подала на нього апеляційну
скаргу.
Апеляційний суд підтримав позицію суду першої інстанції. Колегія суддів вважала, що районний суд дійшов правильного висновку про те, що в розумінні положень частини третьої статті
184 КЗпП позивач не може вважатись одинокою матір’ю, оскільки зі свідоцтва про народження
дитини вбачається, що в графі батько зазначений гр-н Ч.
Власне факт проживання дитини разом із матір’ю після припинення шлюбу з батьком дітей не є безумовною підставою для визнання за матір’ю дітей статусу одинокої матері.
Позивачем не було надано доказів того, що батько дитини позбавлений батьківських прав,
що він усунувся від виховання дитини та не надає матеріальної допомоги на її утримання.
Таким чином, доводи апеляційної скарги стосовного того, що позивачка є одинокою матір’ю,
не ґрунтуються на положеннях норм чинного законодавства.
У подальшому ухвала апеляційного суду була скасована ухвалою ВССУ з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 8 квітня 2015 р.
Як зазначила у своїй ухвалі колегія касаційного суду, відмовляючи в позові, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний, виходив із того, що позивача звільнено
відповідно до трудового законодавства, а позивач не довела, що є одинокою матір’ю.
Дійшовши такого висновку, суд першої інстанції керувався пунктом 9 Постанови № 9
і листом Мінпраці від 19 травня 2009 р. № 5565/0/14-09/13, згідно з якими одинокою
матір’ю є жінка, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої немає
запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує та утримує дитину сама.
Однак визначення «одинокої матері» наведено також у пункті 5 частини 12 статті 10 Закону
України «Про відпустки». За цією законодавчою нормою щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються одинокій матері (батьку), які виховують дитину без
батька (матері).
Закон України «Про відпустки» передбачає таку умову для визначення статусу одинокої матері, як виховання дитини без батька.
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які необхідно
пред’явити жінці, яка виховує дитину без батька.
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В особовій картці позивачки зазначено, що вона не одружена, до складу сім’ї входить її дочка.
У додаткових поясненнях відповідач зазначав, що пунктом 6.7 Колективного договору відповідача на 2012–2013 рр. встановлено надання матеріальної допомоги працівникам, які виховують дітей у неповних сім’ях, у розмірі прожиткового мінімуму на кожну неповнолітню дитину.
Згідно із заявою позивачки 27 грудня 2013 р. їй була виплачена матеріальна допомога відповідно до пункту 6.7 Колективного договору. Суд першої інстанції не дав належної оцінки зазначеній обставині, не з’ясував, чи не свідчить виплата такої допомоги про те, що позивач є одинокою матір’ю, а відповідач знав про статус позивача як одинокої матері, оскільки така допомога
надавалася матері, яка виховує дитину сама.
Суди не дали оцінки наданим позивачем письмовим доказам на підтвердження того, що вона
самостійно без участі батька виховує дитину.
Перевіряючи законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції, апеляційний суд
не взяв до уваги норми матеріального права, які визначають статус одинокої матері, належним
чином не перевірив доводи апеляційної скарги та не спростував усі доводи апеляційної скарги.
Таким чином, касаційний суд скасував ухвалу, постановлену апеляційним судом, з огляду на
допущені ним порушення та направив справу на новий розгляд.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 11 березня 2015 р. у справі № 6-46823св14 про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Звертаючись із позовом до суду, гр-ка З. вважала своє звільнення за пунктом 1 статті 40
КЗпП незаконним, оскільки скорочення чисельності або штату працівників на підприємстві не
відбулось, її було звільнено керівництвом установи з особистих міркувань, не було враховано її
переважне право на залишення на роботі, під час звільнення не були запропоновані всі вакантні
посади, які вона за своїм фахом і кваліфікацією могла б обіймати. Крім того, вона є одинокою
матір’ю, оскільки на її утриманні перебуває неповнолітній син, а тому не підлягала звільненню.
Рішенням Новгородківського районного суду Кіровоградської області від 11 серпня 2014 р.
у задоволенні позову відмовлено. Обґрунтовуючи свою позицію, суд першої інстанції, зокрема,
зазначав таке.
Пленум Верховного Суду України визначив поняття одинокої матері у Постанові № 9. Одинокою матір’ю вважається жінка, яка не перебуває у шлюбі, й у свідоцтві про народження дитини
якої немає запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за
вказівкою матері, або вдова, інша жінка, яка виховує та утримує дитину сама.
Листом Міністерства праці та соціальної політики України від 6 липня 2006 р. № 247/13/11606 щодо роз’яснення терміна «одинока мати» визначено, що для підтвердження факту того,
що батько не бере участі у вихованні дитини, можуть бути пред’явлені, наприклад, довідка з
ЖЕКу про реєстрацію особи за місцем проживання, рішення органів опіки та піклування або
суду щодо виховання батьком дитини тощо.
Відповідно до копії свідоцтва про народження батьком дитини позивача є гр-н З. Згідно з
відповіддю на ухвалу суду начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації
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гр-н З. не позбавлений батьківських прав щодо свого неповнолітнього сина. На підставі розрахунку, наданого державним виконавцем, станом на 1 липня 2014 р. гр-н З. має заборгованість з
аліментів у сумі 5511,20 грн. У судовому засіданні позивач та її мати, з якою проживає позивач
та її неповнолітня дитина, підтвердили, що батько дитини час від часу надає допомогу дитині,
купує деякі речі, продукти харчування, але ця допомога мінімальна та не дає змоги в повному
обсязі забезпечувати дитину всім необхідним. Вищевикладене спростовує той факт, що позивач є одинокою матір’ю, та пояснює, чому керівництвом не було враховано вимогу статті 184
КЗпП, якою не допускається звільнення одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років,
крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Рішенням апеляційного суду Кіровоградської області від 25 листопада 2014 р. рішення суду
першої інстанції скасовано, визнано незаконним наказ про звільнення позивача з роботи. Апеляційний суд мотивував своє рішення такими підставами.
З матеріалів справи та досліджених доказів вбачається, що на утриманні позивачки перебуває неповнолітня дитина. Лише за рахунок сталого доходу позивачки реалізовувався фізичний і
духовний розвиток її неповнолітнього сина, оскільки батько дитини не бере участі у її вихованні, а аліменти сплачує періодично та має за ними заборгованість.
У листі Міністерства праці та соціальної політики України щодо застосування статті 19 Закону України «Про відпустки» (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей) від 14 квітня
2008 р. № 235/0/15-08/13 дається визначення одинокої матері як такої, яка виховує дитину
без батька. У зв’язку з тим, що в пункті 5 частини 12 статті 10 Закону України «Про відпустки»
саме так характеризується поняття одинокої матері, Міністерство праці та соціальної політики
рекомендує вважати одинокою матір’ю жінку, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої немає запису про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері; вдову; жінку, яка виховує дитину без батька (в т. ч. розлучену
жінку, яка сама виховує дитину, якщо батько не проживає разом із дитиною та немає інших
доказів його участі у вихованні дитини, і за цих самих умов жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не всиновлена).
Факт перебування на утриманні позивачки неповнолітнього сина підтверджується довідкою
про склад сім’ї, виданою селищною радою, та актом обстеження житлово-побутових умов.
Цієї обставини відповідач не врахував, а суд залишив поза увагою вимоги пункту 2 частини
другої статті 42 КЗпП про переважне право позивачки на залишення на роботі.
Розглядаючи касаційну скаргу роботодавця, колегія суддів ВССУ дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Наказом головного лікаря від 11 квітня 2014 р. на підставі постанови КМУ «Про економію
державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 1 березня 2014 р. та у зв’язку з оптимізацією чисельності працівників у районній лікарні було передбачено скорочення трьох штатних
одиниць, у т. ч. посади молодшої медичної сестри, на якій працювала позивач.
Із матеріалів справи вбачається та встановлено судом, що відповідач, дотримуючись вимог
частини першої статті 492 КЗпП 16 червня 2014 р., за два місяці до звільнення, повідомив працівницю про подальше вивільнення у зв’язку із скороченням штатної одиниці, але від підпису в
наказі вона відмовилася, про що складено акт.
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Вирішуючи питання, чи мав змогу роботодавець виконати вимоги статті 492 КЗпП про надання роботи працівникові, який вивільняється у зв’язку із змінами в організації виробництва
та праці, суд має виходити з того, що за змістом цієї норми працівнику має бути запропонована наявна робота за відповідною професією чи спеціальністю і лише якщо такої роботи
немає — інша наявна робота.
Позивачу іншу роботу не було запропоновано у зв’язку із тим, що вакантних посад не було.
Отже, звільнення було проведено з дотриманням вимог статті 492 КЗпП.
Разом із тим, звертаючись до суду, гр-ка З. указувала на те, що відповідачем не було враховане її переважне право на залишення на роботі.
Згідно із статтею 42 КЗпП у разі вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці передусім підлягає оцінці кваліфікація та продуктивність праці працівників,
які підлягають скороченню. І лише за умови рівноцінності кваліфікації та продуктивності праці
перевагу на залишення на роботі мають працівники, перелічені у частині другій статті 42 КЗпП.
За змістом статті 42 КЗпП коло працівників, серед яких визначаються особи, які мають
переважне право на залишення на роботі та які не мають такого права, стосується всіх працівників, які займають таку ж посаду.
Посаду, яка виключалася із штатного розпису, займала лише одна особа — позивач, а тому
не було перед ким визначати її переважне право.
Посилаючись на статтю 184 КЗпП, позивач також зазначала, що вона є одинокою матір’ю та
на її утриманні перебуває неповнолітній син, а тому її звільнення не допускається.
З матеріалів справи вбачається та встановлено судами, що в період шлюбу гр-ка З. народила
сина. Шлюб між подружжям розірвано та за рішенням суду з батька дитини стягнуто аліменти
на утримання сина.
Спираючись на пункт 9 Постанови № 9, касаційний суд дійшов висновку, що у справі не встановлено обставин, за якими закон надає позивачу статусу одинокої матері. Останньою не доведено, що вона виховує та утримує дитину одна без матеріальної допомоги батька.
За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що рішення апеляційного суду підлягає
скасуванню із залишенням у силі рішення суду першої інстанції.
Звичайно, така міра оптимізації, як звільнення, є найбільш непопулярною і серед працівників, і серед роботодавців. Якщо для перших це
пов’язано з природним небажанням втратити
джерело постійного заробітку та певного рівня
стабільності, то другим заходи щодо розірвання
трудових відносин обіцяють додаткові фінансові
витрати, а також необхідність тривалої та копіткої процедури, встановленої законодавством.
Зрозумілим у цій ситуації є намагання адміністрації вирішити питання про звільнення працівників за власним бажанням або за угодою сторін.
Якщо ж досягти взаєморозуміння та згоди не
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вдалося і доводиться вдатися до скорочення чисельності або штату за пунктом 1 статті 40 КЗпП,
то необхідно пам’ятати, що відповідальності за
неправомірне застосування цієї норми можна
уникнути тільки виконавши всі встановлені приписи закону.
Який би варіант мінімізації витрат сьогодні не
обирала б адміністрація, в будь-якому випадку
варто керуватися здоровим глуздом і підходити
до цього питання виважено, адже в цій ситуації,
як у жодній іншій, актуальна народна мудрість
про те, що перед тим, як відрізати, варто сім разів
відміряти. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Атестація

персоналу у сфері культури
Нормативно-правові акти до теми:
 Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних
підприємств, затверджене постановою КМУ від 27 серпня 1999 р. № 1571 (далі — Положення
№ 1571);
 Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня
2007 р. № 44 (далі — Положення № 44);
 Положення про проведення атестації художнього та артистичного персоналу театрів, затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 3 травня 2007 р. № 3 (далі — Положення № 31);
 Перелік посад професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій, затверджений постановою КМУ від 23 лютого 2006 р.
№ 208 (далі — Перелік № 208).

У

попередньому номері журналу «Кад
ровик України» був детально розглянутий порядок атестації персоналу який
стосується більшості «звичайних» підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), щодо яких процедура атестації значною мірою регулюється нормативно-правовими актами (далі — НПА), які були прийняті ще за
часів СРСР і які встановлюють загальний порядок атестації. Разом із тим у сфері культури
атестація має свої особливості, які й розглянемо
більш детально.
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Правова основа атестації
персоналу у сфері культури
Основним НПА, який регулює порядок проведення атестації персоналу в цій сфері, є Положення № 44. Зауважимо, що Положення № 44
поширюється на працівників підприємств
культури незалежно від форм власності та підпорядкування.
З одного боку, Положення № 44 дублює вимоги до атестації працівників, які визначаються
НПА загального характеру, а з іншого — містить
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деякі специфічні норми, що більш детально відображають специфіку діяльності саме закладів
культури.
Крім того, атестація окремих специфічних
категорій персоналу у сфері культури регулюється й іншими НПА:
 атестація художнього й артистичного
персоналу театрів — Положенням № 31;
 атестація керівного складу державних
підприємств (у сфері культури) — Положенням № 1571.

Професійні категорії працівників, які
підлягають атестації
Однією з основних відмінностей Положення № 44 від НПА загального характеру щодо
атестації персоналу є наявність у додатку 1 до
нього Переліку посад (професій) працівників, які підлягають атестації (далі — Перелік
№ 1), у якому детально визначені професійні
категорії, характерні саме для закладів культури:
 театрів: заступник генерального директора, директор-розпорядник, директор комерційний, головний інженер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний і старший адміністратор, адміністратор, начальники
відділів, начальник бюро, завідувач виробничої
майстерні тощо;
 концертних організацій, художніх колективів, цирків: керівник літературно-драматургічної частини, лікар ветеринарної медицини,
настроювач-регулювальник, художній персонал, головний балетмейстер, концертмейстер з
класу вокалу (балету), шапітмейстер, артистивокалісти, гіпнотизери, ілюзіоністи, фокусники,
інспектори манежу тощо;
 музеїв, закладів музейного типу, виставок, панорам: головний зберігач фондів, голов
ний художник, зберігач фондів усіх категорій,
науковий співробітник, лектор, екскурсовод,
палеограф тощо;
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 бібліотек, централізованих бібліотечних
систем: завідувач бібліотеки, завідувач філіалу
бібліотеки, учений секретар, методист культурно-освітнього закладу, бібліотекар, бібліограф;
 клубних закладів, центрів культури та
дозвілля, парків культури й відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, будинків
народної творчості: методист культурно-освітнього закладу, інструктор культурно-освітнього
закладу, диригент, хормейстер, балетмейстер,
режисер, керівник аматорського дитячого колективу.
Крім того, у Переліку № 1 наводяться й окремі посади (професії), які є загальними для всіх
закладів культури та централізованих бухгалтерій, зокрема:
 головний бухгалтер, керівник групи обліку;
 фахівці та професіонали всіх категорій: інженер, соціолог, психолог, бухгалтер;
 завідувачі: архіву, бюро перепусток, каси
(квиткової), бюро, господарства, експедиції,
канцелярії, копіювально-розмножувального
бюро;
 інші фахівці та технічні службовці: стенографістка, архіваріус, агент з постачання, друкарка, диктор, діловод, експедитор, комендант,
копіювальник, секретар-друкарка, обліковець
з реєстрації бухгалтерських даних, паспортист,
інспектор з кадрів, секретар, статистик.
За необхідності Перелік № 1 може бути доповнений Міністерством культури України за
поданням закладів культури та за погодженням
із Центральним комітетом профспілки працівників культури України і Міністерством соціальної політики України.
У свою чергу, у Положенні № 31 зазначається, що воно поширюється на художній та
артистичний персонал театрів усіх форм власності й організаційно-правових форм функціонування. Професійні категорії цього персоналу
визначаються в пункті 1 Переліку № 208:
 художній персонал: керівник художній;
головні: режисер, балетмейстер, хормейстер,
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диригент, художник; режисер-постановник, художник-постановник, балетмейстер-постановник; диригент вищої, першої, другої категорії;
режисер, балетмейстер, хормейстер; концертмейстер з класу вокалу (балету); акомпаніаторконцертмейстер; керівник літературно-драматургічної частини; завідувач режисерської
частини; керівник музичної частини; завідувач
художньо-постановочної частини та його заступники; художники всіх спеціальностей; завідувач трупи та його заступники; помічники
керівника художнього, головних: режисера, балетмейстера, хормейстера, диригента, художника; помічники режисера, балетмейстера, хормейстера, диригента, художника; звукорежисер
вищої, першої, другої категорії; звукооператор;
асистенти режисера, балетмейстера, диригента,
хормейстера; репетитор з балету (вокалу), репетитор з техніки мови; суфлер;
 артистичний персонал: артисти всіх спеціальностей; артисти-стажисти: провідні майстри сцени, вищої, першої, другої категорії; артисти допоміжного складу.
Не підлягають атестації в закладах культури практично такі ж категорії працівників, які
передбачені у НПА загального характеру. Крім
того, у п. 1.5 Положення № 44 зазначається, що
працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору, проходять атестацію за
власним бажанням.

Процедура атестації у сфері
культури
Порядок проведення атестації працівників у
сфері культури подібний до атестації працівників на звичайних підприємствах. Зокрема,
строки, графік проведення атестації, перелік
питань, що виносяться на атестацію, згідно з Положенням № 44 узгоджуються з профспілковим
органом і доводяться до відома працівників, які
підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку. Працівники не численних за
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Конкретний кількісний
і персональний склад атестаційної
комісії визначається і
затверджується наказом керівника
закладу культури за погодженням
із профспілковим комітетом
складом закладів культури атестуються у вищому за підпорядкованістю органі управління
культури.
Атестаційна комісія створюється у складі:
 голови (як правило, керівника чи одного із
заступників керівника закладу культури);
 заступника голови;
 секретаря;
 членів комісії (керівних працівників закладу культури, висококваліфікованих спеціалістів і
представників профспілкового органу).
Конкретний кількісний і персональний склад
атестаційної комісії визначається і затверджується наказом керівника закладу культури за погодженням із профспілковим комітетом.
Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає надані їй матеріали у звичайному порядку (склад матеріалів і строки їх подання в атестаційну комісію фактично такі ж, які визначені
й у НПА загального характеру). Обговорення
професійних якостей і результатів діяльності
працівника, який атестується, має бути з дотриманням установлених вимог у доброзичливій
атмосфері, без проявів упередженості.
Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за
наявності не менше ніж 2/3 її членів, відкритим
голосуванням дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації та ділових якостей працівника:
 відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;
 не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання;
 не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.
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Додаток 1
Форма атестаційного листа для працівників закладів культури
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 займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю
посаду __________________________________________________________
8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх 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 __________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

Секретар атестаційної комісії ________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

Члени атестаційної комісії __________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

Дата проведення атестації __________________________________________
З атестаційним листом ознайомився/лась______________________________
підпис і дата
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Результати голосування вносяться в атестаційний лист (додаток 1). Матеріали атестації передаються керівнику закладу культури для прийняття рішення, який має видати наказ у строк
не пізніше двох місяців із дня її проведення. Після спливу вказаного строку (два місяці) переведення працівника на іншу роботу чи звільнення
його за результатами атестації не допускається.
Рішення атестаційної комісії є обов’язковим
для виконання керівником закладу культури
та працівником.

Особливості атестації художнього й
артистичного персоналу театрів
Порядок проведення атестації художнього й артистичного персоналу театрів подібний до атестації працівників в інших закладах культури, але є
в ньому і певні особливості. Так, чергова атестація художнього й артистичного персоналу театрів
проводиться кожні п’ять років (в інших закладах
культури — не частіше ніж раз на три роки).
Для проведення атестації персоналу наказом
утворюється атестаційна комісія, але її кількісний і професійний склад визначається Положенням № 31, яке встановлює таку кількість членів
атестаційної комісії:
 для театру опери та балету — до 20 членів;
 для драматичного театру — до 10 членів;
 для музично-драматичного театру — до
15 членів;
 для театру музичної комедії та театру оперети — до 15 членів;
 для театру юного глядача — до семи
членів;
 для інших театрів — до семи членів.
До складу комісії можуть залучатися члени
художньої ради театру (якщо художня рада передбачена статутом театру), провідні митці, фахівці в галузі театрального та музичного мистецтва, які працюють в інших установах (не більше
трьох членів), і представники профспілкового
органу або уповноважений трудового колекти-
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ву, який обирається на загальних зборах. Головою комісії, як правило, є керівник (директор,
художній керівник, головний режисер, головний
диригент) театру.
На кожного працівника театру, який підлягає атестації, готується атестаційний лист у
двох примірниках, який дещо відрізняється від
атестаційних листів інших категорій працівників (додаток 2).
Під час атестації працівників, які належать до
художнього та артистичного персоналу, передбачено заслуховування їхніх звітів, які мають
включати інформацію про:
 виконаний у звітному періоді репертуар;
 участь у конкурсах і фестивалях, гастрольних заходах;
 видання аудіо- та відеозаписів за їхньою
участю;
 професійне навчання, стажування, педагогічну діяльність у звітному періоді тощо.
На підтвердження інформації, зазначеної у
звіті, працівник, який атестується, може подавати в атестаційну комісію такі документи:
 дипломи конкурсів;
 копії документів про присвоєння почесних звань, мистецьких премій тощо.
За потреби атестаційна комісія має також
ознайомитися з творчим доробком працівника,
який атестується, за звітний період шляхом прослуховування (перегляду) його творчого звіту.
Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за
наявності не менше 2/3 її членів таємним або
відкритим голосуванням (за визначенням комісії перед початком роботи) дає одну з таких
оцінок:
 відповідає займаній посаді;
 відповідає займаній посаді за умови
усунення зазначених недоліків і виконання
рекомендацій комісії з повторною атестацією
через рік;
 не відповідає займаній посаді.
Питання відповідності працівника займаній
посаді вирішуються з урахуванням кваліфікаційних вимог, установлених чинним законодав-
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Додаток 2

Форма атестаційного листа для художнього
та артистичного персоналу театрів
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
2. Рік народження _________________________________________________
3. Освіта, коли і який навчальний заклад закінчив/ла ____________________
4. Спеціальність і кваліфікація за освітою _____________________________
5. Підвищення кваліфікації за останні п’ять років (де і коли підвищував/ла кваліфікацію, номери посвідчень, свідоцтв, сертифікатів) ___________________
________________________________________________________________
6. Вчений ступінь, вчене звання _____________________________________
________________________________________________________________
7. Загальний трудовий стаж _________________________________________
________________________________________________________________
8. Посада на момент атестації, дата призначення на цю посаду _____________
________________________________________________________________
9. Виконання рекомендацій останньої атестації __________________________
________________________________________________________________
10. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати
голосування _____________________________________________________
________________________________________________________________
11. Рекомендації атестаційної комісії (із зазначенням мотивів рекомендацій)
________________________________________________________________
12. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується _________________
Голова атестаційної комісії __________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

Секретар атестаційної комісії ________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

Члени атестаційної комісії __________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

Дата проведення атестації __________________________________________
З атестаційним листом ознайомився/лась______________________________
підпис і дата
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ством для конкретних посад (професій). Так,
кваліфікаційні вимоги до окремих працівників
артистичного та художнього персоналу, в т. ч.
до артистів театрів, визначені у кваліфікаційних характеристиках працівників, які містяться
у випуску 84 «Діяльність у галузі драматичного
мистецтва та інша розважальна діяльність» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України
від 4 лютого 2000 р. № 32. Для артиста передбачені такі кваліфікаційні вимоги:
 Провідний майстер сцени: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією артиста драми (театру
драми, юного глядача) вищої категорії не менше
п’яти років.
 Артист (театру драми, юного глядача) вищої категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
артиста драми (театру драми, юного глядача)
I категорії не менше трьох років.
 Артист (театру драми, юного глядача)
I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста
драми (театру драми, юного глядача) II категорії не менше двох років, бакалавра — не менше
трьох років.
 Артист (театру драми, юного глядача)
II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
Крім того, кваліфікаційною характеристикою передбачені для артиста і спеціальні кваліфікаційні вимоги:
 Провідний майстер сцени: почесні звання;
яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні
здібності; здатність до самостійної, оригінальної
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інтерпретації сценічного характеру; виконання
провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; досконале володіння
елементами внутрішньої та зовнішньої техніки
акторської майстерності; широке визнання пуб
ліки, театральної громадськості, преси.
 Артист (театру драми, юного глядача) вищої категорії: яскрава творча індивідуальність;
висока професійна майстерність; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої
техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у т. ч. головних ролей у виставах
театру; широке визнання публіки.
 Артист (театру драми, юного глядача)
I категорії: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних, ролей у виставах театру.
 Артист (театру драми, юного глядача)
II категорії: встановлений навчальним закладом
рівень виконавської майстерності; виконання
ролей у виставах.
Результати засідання атестаційної комісії
відображаються у протоколі та інших матеріалах атестації, які протягом тижня після проведення атестації подаються безпосередньо
керівнику театру. Керівник театру у випадку
визнання за результатами атестації певного
працівника театру таким, що не відповідає зай
маній посаді, має право протягом двох місяців
переглянути категорію цього працівника театру
та розмір його посадового окладу або перевести
працівника театру за його згодою на іншу роботу, що відповідає його кваліфікації.
У випадку ж відповідності працівника займаній посаді та рекомендацій атестаційної комісії
підвищити йому кваліфікаційну категорію або
перевести на вищу посаду (наприклад, присвоїти артисту театру вищої категорії кваліфікаційну
категорію «провідний майстер сцени»), керівник
театру може його підвищити тільки у встановленому порядку, наприклад, наказом про переведення (за згодою, заявою працівника), зокрема
з посади артиста вищої категорії на посаду артиста, провідного майстра сцени. 
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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

Бланки

службових документів
Бланки є складовою частиною іміджу будь-якої юридичної особи,
її своєрідною візитною карткою. Сучасний дизайн оформлення
бланка, «свій» фірмовий стиль, якісний папір, оптимальний склад
реквізитів, що містять достатньо відомостей про юридичну особу,
та їх правильне розташування особливо важливі для сприятливого
впливу на ділового партнера

Б

ланк службового документа – це уніфікована форма службового документа з
надрукованою постійною інформацією
та наявним місцем для фіксування змінної інформації.
Незважаючи на численні публікації щодо
оформлення службових (зокрема організаційно-розпорядчих) документів, підготовлені на
підставі вимог Національного стандарту
України «Державна уніфікована система
документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.
Вимоги до оформлювання документів»
(ДСТУ 4163–2003), установи, підприємства і
організації та інші юридичні особи (далі – організації) припускаються суттєвих помилок
як при проектуванні та виготовленні бланків,
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так і при оформленні на бланках конкретних
службових документів. Помилки, на превеликий жаль, трапляються майже по кожному
реквізиту. Тому сьогодні пропонуємо уважно
ознайомитися із загальними вимогами до всіх
установлених ДСТУ 4163–2003 видів бланків,
складом реквізитів кожного конкретного виду
бланка та особливостями оформлення відповідних реквізитів.

Загальні вимоги до виготовлення
бланків
Для виготовляння бланків організаційно-розпорядчих документів (наказів, розпоряджень,
положень, протоколів, актів, листів тощо) слід
використовувати аркуші паперу формату
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А4 (210 х 297 міліметрів) та А5 (210 х 148 міліметрів).
Для оформлення документів у вигляді таб
лиць дозволяється використовувати бланки
формату А3 (297 х 420 міліметрів)
Для оформлення резолюцій і доручень –
бланки формату А6 (105 х 148 міліметрів).
Згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила), затвердженими наказом Міністерства юстиції України
від 18 червня 2015 року № 1000/5, що набрали
чинності 10 липня 2015 року, зразки бланків, що
їх застосовують в організації, мають бути затверджені розпорядчим документом цієї організації.
Бланки документів повинні мати такі поля
у міліметрах:
30 – ліве;
10 – праве;
20 – верхнє та нижнє.
Бланки документів виготовляють друкарським способом виключно на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.
Залежно від характеру діяльності організації
за рішенням її керівника бланки можуть виготовлятися й за допомогою офісної комп’ютерної
техніки.
Бланки проектують відповідно до схем, встановлених ДСТУ 4163–2003, у яких позначено
фіксовані межі зон розташування реквізитів.
Кожну зону призначено для розташування певних реквізитів (додатки 1, 2).
Реквізити розміщують у межах, зафіксованих у схемах, з допуском ± 2 міліметри.
При виготовленні бланка можна використовувати один з двох встановлених ДСТУ 4163–
2003 варіантів розташування реквізитів – кутовий або поздовжній.
ДСТУ 4163–2003 встановлено такі види
бланків документів:
 загальний бланк організації для створення різних видів документів (без зазначен-
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ня у бланку назви виду документа), крім листа
(додаток 3);
 бланк листа (додаток 4, 5);
 бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа), крім
листа (додаток 6).
На основі загального бланка організації можна розробляти бланки структурних підрозділів
організації і/або бланки посадових осіб у тому
разі, якщо керівники структурних підрозділів чи
відповідні посадові особи мають право підписувати документи в межах своїх повноважень, визначених у розпорядчих документах організації.
Відповідно до ДСТУ 4163–2003 для виготовлення бланків організаційно-розпорядчих
документів максимально використовують такі
реквізити:
 зображення Державного герба України,
герба Автономної Республіки Крим — 01;
 зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) — 02;
 зображення нагород ―— 03;
 код організації за Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України
(далі – ЄДРПОУ) — 04;
 назва організації вищого рівня — 06;
 назва організації — 07;
 назва структурного підрозділу — 08;
 довідкові дані про організацію — 09;
 назва виду документа — 10;
 місце складання або видання документа — 14;
 текст документа — 21 (у разі застосування
уніфікованих текстів документів, так званих текстових шаблонів).
А також обмежувальні позначки для реквізитів:
 код форми документа за Державним класифікатором управлінської документації (далі –
ДКУД) — 05;
 дата документа — 11;
 реєстраційний індекс документа — 12;
 посилання на реєстраційний індекс і дату
документа, на який дають відповідь — 13;
Кадровик України
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Додаток 1
Схема розташування реквізитів і меж зон на форматі А4 кутового бланка
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Додаток 2
Схема розташування реквізитів і меж зон на форматі А4 поздовжнього бланка
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Додаток 3
Зразок поздовжнього загального бланка організації
УКРДЕРЖАРХІВ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ
ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
(УНДІАСД)
Код ЄДРПОУ 22992594
Код ДКУД __________
(місце для назви виду документа)
___

Київ

№_____

_____

Додаток 4
Зразок кутового бланка листа організації

ДЕРЖАВНА
АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У К РД Е Р Ж А Р Х І В

вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
Тел. 277-27-77, факс 277-36-55
E-mail: mail@archives.gov.ua
www.archives.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37552598
№
На №
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від
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Додаток 5

Зразок поздовжнього бланка листа організації
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ»
вул. Кирпоноса, 10/8, Київ, 03190, тел./факс: (044) 591-56-81
E-mail: kpuzhg@rambler.ru
Код ЄДРПОУ 31731838
№

На №

від

Додаток 6
Зразок поздовжнього бланка конкретного виду документа

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
_____________________
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Київ

№__________________
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Додаток 7
Зразок двомовного бланка листа організації
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008
Тел. 253-93-94, факс: 226-31-81
E-mail: meconomy@me.gov.ua
www.me.gov.ua
№

 адресат — 16;
 резолюція — 18;
 заголовок до тексту — 19;
 відмітка про контроль — 20.
Проте не всі зазначені реквізити та обмежу
вальні позначки можуть одночасно бути зафіксовані на бланку. Навпаки, наявність одних із них
виключає необхідність фіксування інших, про
що ми детально дізнаємося нижче.
Реквізит 01 слід розташовувати над сере
диною реквізиту 06 (за його відсутності – реквізиту 07).
Реквізити 06, 07, 08, 09, 10, обмежувальні
відмітки для реквізитів 11, 12, 13 у межах зон
розташування реквізитів слід розміщувати одним із способів:
 центрованим (початок і кінець кожного
рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони
розташування реквізитів);
 прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів).

№ 9 (104) вересень 2015

MINISTRY OF ECONOMIC
DEVELOPMENT AND TRADE
OF UKRAINE
12/2 Grushevskogo Str., Kyiv, 01008,
Тel. 253-93-94, fax 226-31-81
E-mail: meconomy@me.gov.ua
www.me.gov.ua
На №

від

На бланках організацій – суб’єктів України,
що мають право згідно із Законом України «Про
засади державної мовної політики» від 3 липня
2012 р. № 5029-VI використовувати поряд з
українською мови національних меншин, реквізити 06, 07, 08, 09 друкують українською мовою
та мовою національної меншини на одному рівні
поздовжнього бланка. Державний герб України
та герб Автономної Республіки Крим на таких
бланках проставляють у центрі верхнього поля.
Організації, що ведуть листування з постійними іноземними кореспондентами, можуть
виготовляти бланки, реквізити яких зазначають
двома мовами: ліворуч – українською, праворуч – іноземною (додаток 7).

Увага!
Бланки, що містять реквізити, наведені іноземною мовою, застосовувати в межах
України не рекомендується.
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Залежно від характеру діяльності організації її бланки можна обліковувати. Рішення про
необхідність обліку бланків приймає керівник
організації.
Обов’язковому обліку підлягають пронумеровані бланки. Порядкові номери проставляють нумератором, друкарським або іншим
способом на нижньому полі зворотного боку
бланка або лівому полі лицьового боку бланка.
Кожен вид пронумерованого бланка обліковується в журналі реєстрації бланків документів,
форму якого наведено в додатку 1 до зазначених вище Правил, або іншій реєстраційній формі, а бланки зберігаються в шафах, сейфах, що
надійно зачиняються і опечатуються.
Знищення зіпсованих бланків здійснюється
в установленому законодавством порядку за
актом з відміткою в обліково-реєстраційній
формі.
Особи, які відповідають за облік, зберігання
та використання бланків, визначаються керівником організації, про що видається розпорядчий
документ.

Склад реквізитів загального бланка
організації
Загальний бланк організації максимально може
містити такі реквізити:
 зображення Державного герба України,
герба Автономної Республіки Крим — 01
або
 зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) — 02;
 зображення нагород — 03;
 назва організації вищого рівня — 06;
 назва організації — 07;
 назва структурного підрозділу — 08;
 місце складання або видання документа — 14.
Крім того, на загальному бланку дозволяється розміщувати обмежувальні позначки для
реквізитів:
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 код форми документа за ДКУД — 05;
 дата документа — 11;
 реєстраційний індекс документа — 12;
 заголовок до тексту — 19;
 відмітка про контроль — 20.
Немає потреби на загальному бланку організації зазначати довідкові дані про організацію. Якщо ж такі дані внесено до загального
бланку, то цей бланк слід вважати бланком
листа.

Склад реквізитів бланка конкретного
виду документа
Бланк конкретного виду документа, крім листа,
максимально може містити такі реквізити:
 зображення Державного герба України,
герба Автономної Республіки Крим — 01
або
 зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) — 02;
 назва організації вищого рівня — 06;
 назва організації — 07;
 назва структурного підрозділу — 08;
 назва виду документа — 10;
 місце складання або видання документа — 14;
 текст документа — 21 (у разі застосування
уніфікованих текстів документів, так званих текстових шаблонів).
А також обмежувальні позначки для розташування реквізитів:
 код форми документа за ДКУД — 05;
 дата документа — 11;
 реєстраційний індекс документа — 12;
 заголовок до тексту — 19;
 відмітка про контроль — 20.

Склад реквізитів бланка листа
Бланк листа організації максимально може містити такі реквізити:
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зображення Державного герба України,
герба Автономної Республіки Крим — 01
або
 зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) — 02;
 код організації за ЄДРПОУ — 04;
 назва організації вищого рівня — 06;
 назва організації — 07;
 назва структурного підрозділу — 08;
 довідкові дані про організацію — 09.
На бланку листа рекомендовано розміщувати обмежувальні позначки для розташування
таких реквізитів:
 дата документа — 11;
 реєстраційний індекс документа — 12;
 посилання на реєстраційний індекс і дату
документа, на який дають відповідь — 13;
 адресат — 16;
 резолюція —18;
 заголовок до тексту — 19;
 відмітка про контроль — 20;
 текст документа — 21.

Вимоги до змісту та розташування
основних реквізитів бланка
Зображення Державного герба України розміщують на бланках документів відповідно до
постанови Верховної Ради України «Про Державний герб України» від 19 лютого 1992 р.
№ 2137‑ХІІ, а зображення герба Автономної
Республіки Крим — відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим.
Зображення Державного герба України,
герба Автономної Республіки Крим на бланках з кутовим розташуванням реквізитів
розміщують на верхньому полі бланка над
серединою рядків з назвою організації, а на
бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів – у центрі верхнього поля. Розмір зоб
раження: висота – 17 міліметрів, ширина –
12 міліметрів.
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Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) відповідно до положення (статуту) про організацію
розміщують з лівого боку від назви організації.
Це зображення не відтворюють на бланку, якщо
на ньому розміщено зображення Державного
герба України.
Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) реєструють
згідно з установленим порядком.
Організаціям, які не використовують державну символіку, дозволено розташовувати
зображення емблеми організації або товарного
знака (знака обслуговування) на верхньому полі
документа, де організації, що використовують
державну символіку, розміщують зображення
гербів.
Назву організації вищого рівня на бланку
слід зазначати скорочено. Тільки в разі якщо не
існує офіційного скорочення цієї назви, її зазначають повністю.
Назва організації – автора документа має
відповідати повній назві, зазначеній у положенні (статуті) про організацію. Нижче повної
назви (окремим рядком у центрі) розміщують
скорочену назву організації, якщо її офіційно
зафіксовано в зазначеному положенні (статуті). Скорочену назву зазначають у дужках або
без них.
Назву структурного підрозділу, зокрема
відокремленого структурного підрозділу, організації зазначають на бланку тільки тоді, коли
він є автором документа, і розміщують нижче
назви організації.
Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери телефонів, телефаксів, телексів, рахунків у банку,
адресу електронної пошти тощо). Ці дані розміщують на бланку нижче назви організації або
структурного підрозділу.
Реквізити поштової адреси зазначають відповідно до правил надання послуг поштового
зв’язкувтакійпослідовності–назвавулиці,номер
будинку, номер корпусу чи офісу (за потреби),
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назва населеного пункту, району, області, пош
товий індекс.
Код організації проставляють на бланку за
ЄДРПОУ після реквізиту «Довідкові дані про організацію».
Назву виду документа зазначають на бланку конкретного виду документа. Також можна
зазначити цю назву і на загальному бланку безпосередньо під час оформлення різних видів документів, крім листів.
Назва виду документа має відповідати
назві, зафіксованій у переліку форм, запроваджених в організації. Такий перелік
має містити назви уніфікованих форм документів згідно з Державним класифікатором управлінської документації (ДКУД) та
назви інших документів, що відповідають
організаційно-правовому статусу організа-
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ції, закріпленому в положенні (статуті) про
організацію.
Місце складення або видання документа зазначають в усіх документах, крім листів, за умови, що відомості про географічне місцезнаход
ження організації—автора документа не входять
до назви цієї організацій, зазначеної на бланку.
Місце складення або видання документа має
відповідати офіційній географічній назві населеного пункту згідно з адміністративно-територіальним поділом України.
Приклади:
1) м. Одеса
2) смт Гостомель
3) с-ще Озерне
4) с. Березівка
У разі зазначення в цьому реквізиті столиці
«Київ» скорочення «м.» не застосовують. 
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Корпоративна культура

як дієвий інструмент
управління персоналом
у Platinum Bank

З Денисом Кощавцевим,
директором з персоналу Platinum
Bank, ми говоримо про роль
корпоративної культури, її вплив
на систему управління персоналом
та на результати бізнесу. А також
про те, як підтримують корпоративну
культуру у Platinum Bank,
про нематеріальну мотивацію,
інструменти оцінки, навчання
та розвитку персоналу

«Кадровик України»: Денисе, як починалась
ваша кар’єра в HR?
Денис Кощавцев: Я народився у Новій Каховці,
Херсонської області. У студентські роки працював
там у дилерському магазині компанії UMC. Коли
закінчував навчання, мені пропонували посаду директора магазина, але я розумів, що пер102

спектив для подальшого зростання у маленькому
місті для мене немає. Я дуже хотів працювати в
UMC (зараз — МТС), адже на той час це була одна
з небагатьох системних компаній із західними інвестиціями, кращих роботодавців України. Моєю
першою сходинкою в кар’єрі UMC була посада
оператора контакт-центру із зарплатою вдвічі
меншою ніж та, яку я отримував у магазині.
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Одного разу HR-спеціалісти попросили мене
провести продуктове навчання для групи нових
операторів, бо в них не вистачало тренерів. Тоді я
про HR як про майбутню професію ще не замислювався, тож провів тренінг і повернувся до своїх
основних обов’язків. Через деякий час мені зателефонував HR-менеджер і запитав, чи не планую я перейти в HR, адже виявилось, що я маю оцінки вищі,
ніж у деяких внутрішніх тренерів.
Згодом я переїхав до Дніпропетровська і взяв
участь у створенні найбільшого на той час контактцентру в Україні. Мої перші кроки в HR були саме
там — ми займались підбором персоналу, навчанням, контролем якості. Потім відкрили ще кілька
контакт-центрів в інших містах. Після цього я знову
повернувся до головного офісу в Києві, мені запропонували посаду у відділі стратегії. Я отримав хороший досвід управління проектами, бізнес-аналізу,
мав непогані результати, але розумів, що це не зов
сім моє. Тому коли з’явилась вакансія рекрутера, я
не вагаючись подав своє резюме, хоча це означало,
що я повертаюсь не декілька кар’єрних сходинок
назад і рівень зарплати для цієї посади нижче, ніж
був у мене на той час. Але я був готовий до цього,
адже хотів працювати саме в HR.
Почавши з підбору працівників контакт-центру,
я поступово почав підбирати інших спеціалістів, менеджерів усіх рівнів, потім став керівником функції
підбору та найму персоналу.
Коли мені запропонували роботу у Platinum
Bank, я вже замислювався над тим, щоб рухатись
далі, але банки всерйоз не розглядав. Мені здавалось, що там суцільна бюрократія, все робиться
дуже повільно, існує безліч різних процедур тощо.
Але коли я сходив на співбесіду і познайомився з Денисом Бродським, я зрозумів, що це нестандартний
банк, тут відбувається щось цікаве, тому прийняв
пропозицію роботи. І з 1 вересня 2010 р. я приєднався до команди Platinum Bank в якості HR — бізнес-партнера, відповідального за підтримку та розвиток персоналу в департаменті продажів банку.
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Спершу переді мною стояла задача побудувати систему підбору, навчити підбору менеджерів, потім ми будували з нуля і відкривали нові
канали продажів, купували інший банк та інтегрували персонал цього банку в нашу корпоративну
культуру та ще багато чого було зроблено. Із часом
почав відповідати за персонал головного офісу та
різні проекти, які реалізовувались по всьому банку.

«Кадровик»: Яку роль у Platinum Bank відіграє HR-підрозділ?
Денис: Всі засідання Правління банку проходять у присутності HR-директора. Цей факт багато про що говорить. Адже часто буває так, що
або HR-директора взагалі немає, або він є, але
займається лише операційними задачами, а не
стратегічними.
В Platinum Bank від самого початку HR-ди
ректор був повноцінним членом команди, відповідальним за результати банку та реалізацію нашої
місії та цінностей. Місія та цінності є у всіх компаній,
але часто це просто красиві слова на сайті та брошурах — виглядає чудово, але не працює. Задача
HR-директора у Platinum Bank — щоб усе це справді працювало, менеджери мали інструменти, які допомагали б їм підвищувати свою ефективність і досягати результатів. Щоб кожен менеджер розумів,
куди та навіщо ми рухаємось, чому ми робимо це
саме так, а не інакше.
«Кадровик»: Завдяки чому HR посідає таке
важливе місце в компанії?
Денис: Це відбувається завдяки позиції СЕО компанії. Свого часу Грег Краснов, тодішній СЕО Platinum
Bank, сформував команду управлінців, для яких не
стояло питання, наскільки важливими для компанії є люди. Співробітники апріорі були на одному з
перших місць і всі рішення приймалися з огляду на
те, який вплив ці рішення мають на працівників.
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Від самого початку СЕО
Я вважаю, що у важкі
разом із командою топчаси будуть вигравати саме
Я вважаю, що у важкі часи
менеджерів вирішили між
ті компанії, які дають більсобою, яку компанію вони
ше повноважень працівбудуть вигравати саме ті
хочуть побудувати і як саме
никам та надихають їх на
компанії, які дають більше
вони будуть це робити.
видатні результати. Якщо
повноважень працівникам та
Вони сформулювали шість
працівники приходять на
надихають їх на видатні
простих цінностей, які староботу, тому що бачать
результати
ли основою нашої корпосенс у своїй роботі та роративної культури. Згодом
зуміють, що працюють не
ці цінності були розширені
тільки за гроші, а щоб зродо конкретних поведінкових
бити щось важливе — вони
індикаторів, тобто до простих «роби так» і «не роби вкладають частинку своєї душі в загальну справу.
так» для спеціалістів і керівників.
Впевнений, що такі компанії будуть і надалі успішВизначальним було те, що ідея створення ком- ніше долати нові виклики, ніж звичайні, де працівпанії, побудованої на загальних цінностях і принци- ники приходять, щоб відсидіти на робочому місці й
пах, належала саме СЕО та топ-менеджменту. Зго- отримати зарплату.
дом керівництво компанії змінилось, але це баченРозвинута корпоративна культура допомагає
ня та чітке розуміння того, наскільки це важливо, компанії фокусуватись на бізнес-результатах, а не
залишилось.
на вирішенні внутрішніх конфліктів.

«Кадровик»: Яку роль відіграє корпоративна
культура в управлінні персоналом?

«Кадровик»: Як побудувати таку корпоративну культуру?

Денис: Корпоративна культура є в будь-якій організації, навіть якщо вона ніде не прописана та не
формалізована. Тому можливі два варіанти: або
ми керуємо корпоративною культурою, або вона
формується стихійно. Якщо ми хочемо нею керувати, то маємо одразу задати межі того, що є прий
нятним для нас, а що ні. Тобто розробити таку собі
шкалу, яку можна буде застосовувати у всіх процесах управління персоналу.
Для нас важливі не тільки результати бізнесу, але
і те, які люди нас оточують . Якщо людина підходить
нам за цінностями, відповідає нашій корпоративній
культурі, вона буде ставитися до бізнесу як до свого. «Платинові» менеджери та співробітники готові
брати на себе повноваження і відповідальність, кооперуватись один з одним і фокусуватись на досягненні загального результату. І це дуже важливо.

Денис: Якщо вона ідентифікована та чітко пропи-
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сана і є підтримка топ-менеджменту, як у нас, треба адаптувати HR-інструменти, щоб вони відповідали їй. Тобто всі процеси мають бути побудовані
згідно з цінностями компанії. Перенести процеси й
інструменти з іншої компанії неможливо. Точніше,
це можна зробити на папері, але це не означає, що
все запрацює, і що люди справді будуть так поводитись.
Є таке прислів’я: людина приходить у компанію,
а йде від керівника. Насправді компанією керують
лінійні менеджери. Тому передусім потрібно працювати з ними: підбирати на керівні посади людей,
які відповідають нашим цінностям. Тоді і вони будуть набирати таких самих людей собі в команду.
Для цього їх треба навчити, дати їм прості та надійні
інструменти. Тобто допомогти керівникам підібра-
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ти правильних людей, а потім надавати підтримку у
всіх питаннях щодо управління персоналом.

«Кадровик»: Як саме ви це робите?
Денис: Наприклад, у нас працює програма «Цін-

нісно орієнтований менеджмент». Це цикл тренінгів, що складається з кількох блоків. Ми навчаємо
менеджерів, як правильно планувати діяльність
свого підрозділу, як формулювати цілі та задачі
працівникам, як контролювати й оцінювати їх виконання, як працювати з мотивацією. Тобто це
класичне навчання people-management, але в його
основі лежать наші цінності. На кожному блоці,
в кожному модулі ми показуємо зв’язок цінностей
із тим, як ставляться задачі, як мотивувати людей
тощо.
Для менеджерів, які прямо підпорядковуються топ-менеджеру, є можливість отримати статус
партнера. Стати партнером досить важко, але дуже
престижно та відповідально. Крім видатних результатів у роботі та повної відповідності цінностям
банку, необхідно щоб за кандидатуру менеджера
проголосувала вся топ-команда та партнери банку.
Партнери максимально залучені у бізнес-діяльність
банку, разом із топ-командою обговорюють напрямки розвитку бізнесу та займають ключові ролі
у всіх інноваціях та проектах банку.
Ще в нас діє програма «Цінний кадр». Команда
топ-менеджерів і партнерів раз на квартал нагороджує когось із працівників спеціальними сертифікатами. Кожен партнер має один чи декілька сертифікатів і може нагородити ним будь-якого працівника, навіть якщо він працює в іншому підрозділі.
Якщо менеджер бачить, що хтось із працівників у
своїй поведінці демонструє прихильність до цінностей компанії, є яскравим прикладом у тому, як він
вирішує задачі, він нагороджує цього працівника
сертифікатом.
Сертифікат дає змогу придбати різні речі, наприклад, парфуми, або сходити до ресторану, при-
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дбати побутову техніку тощо. Цінність не в самому
подарунку, а в тому, що про цих людей знають. Ми
пишемо про них у корпоративній газеті, беремо в
них інтерв’ю, це наша гордість. Ця програма не коштує великих грошей, але її цінність для компанії
надзвичайна.
Ми також отримуємо зворотний зв’язок від
працівників щодо відповідності їхнього керівника
корпоративній культурі. Кожен працівник може
анонімно оцінити свого керівника за цінностями,
поведінковими індикаторами: чи ділиться керівник
інформацією, чи підтримує їх в ініціативах тощо.
Ми це робимо тільки для того, щоб керівник міг порівняти те, яким він бачить себе як менеджера, і як
його бачать підлеглі. Наскільки його щоденна поведінка відповідає цінностям банку. Результати оцінки
не призводять до переведення або звільнення менеджера, але кожен керівник розуміє, які його сильні
сторони, і над чим ще потрібно попрацювати.
На підставі оцінки складається індивідуальний
план розвитку керівника. Він доводиться до відома підлеглих. Це сигнал того, що він їх почув і буде
працювати над собою. Після цього знову відбувається оцінка. Якщо керівник усе робив правильно,
то зміни мають бути помітними. Якщо змін немає,
то щось не в порядку або з планом, або з його реалізацією, розібратися в цьому йому допомагають
HR-менеджери. Тобто кожен менеджер має можливість системно отримувати зворотній зв’язок від
своїх підлеглих і розвивати себе, як «Платинового
менеджера».
Крім цього для підтримки корпоративної культури в компанії ми запровадили позицію «Платинового уповноваженого». На цю роль призначаються
люди, які відповідають нашій корпоративній культурі та мають певний вплив на колектив, є неформальними лідерами.
Якщо будь-хто із працівників бачить, що порушені певні правила внутрішньої політики або хтось
із менеджерів демонструє поведінку, яка, на його
думку, не відповідає нашим стандартам, він може
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звернутись до «ПлатиновоДля співробітників, які
го уповноваженого», який
працюють із клієнтами,
Банк — це живий організм
проводить розслідування.
важливі щомісячні та навіть
Він зберігає конфіденційщоденні результати. Тому в
і роль HR-бізнес-партнера —
ність: якщо працівник не
таких співробітників є щодопомагати бізнесу
дозволить, уповноважемісячна оцінка ефективфокусувати працівників
ний не має права розкриності. Кожен співробітник
на досягнення потрібних
вати його ім’я. Але якщо
розуміє, який результат
бізнесу результатів
виявиться, що проблема
очікується від нього ососправді є, для її вирішення
бисто та його підрозділу і як
потрібно зробити всебічний
будуть оцінюватися резульаналіз, для цього працівник
тати його роботи. Тобто прамає відкритися. З цим не буває проблем, тому що цююча система управління ефективністю постійно
наші працівники не бояться репресій. «Платиновий змінюється та відображає фокус бізнесу, стимулює
уповноважений» детально вивчає ситуацію, робить до досягнення бажаних результатів. Звичайно, важвисновки та докладає про них правлінню банку. ливо зберігати певний баланс. З одного боку ми
В кінці він обов’язково розповідає працівнику, який не можемо надто часто змінювати напрям, щоб
до нього звернувся, як саме вирішилася ситуація.
не заплутати людей, а з іншого — потрібно уникаКількість звернень до «Платинового уповнова- ти формалізму, небажання щось змінювати тільки
женого» невелика. Менеджери культивують відкри- тому, що нам незручно це адмініструвати. Банк —
тий стиль управління, і якщо працівнику потрібно це живий організм і роль HR — бізнес-партнера —
щось прояснити, він може зробити це самостійно. допомагати бізнесу фокусувати працівників на доЗвернення до «Платинового уповноваженого» — це сягнення потрібних бізнесу результатів. Цілі бізнедодатковий інструмент, який застосовується в тих су відображаються в акцентах і підходах до систем
випадках, коли з певних причин працівник не може преміювання, оцінки, навчання, в KPI’s тощо.
вирішити проблему, самостійно звернувшись до
Я вважаю, що це наша конкурентна перевага.
керівника свого або іншого підрозділу.
Свого часу ми активно росли, тому наші працівники звикли до того, що ми досить гнучка компанія
«Кадровик України»: Як відбувається оцінка
та швидко реагуємо на зміни. А це саме те, що поперсоналу?
трібно в наш час, коли ситуація в країні постійно
змінюється.
Денис: Систем оцінки та преміювання багато, вони
розробляються залежно від функції. Оцінка керів- «Кадровик»: Які інструменти нематеріальної
ників залежить від досягнення цілей компанією. мотивації ви застосовуєте?
В нас є цілі на рік, які кожним топ-менеджером
розписуються для керівників підрозділів, а ті дета- Денис: У департаменті продажів з 2011 р. діє пролізують їх для працівників. На підставі досягнення грама «Ліга майстрів». Це програма визнання крарезультатів банку та особистих результатів праців- щих працівників. Критерії, за якими оцінюються
ника йому ставиться оцінка та проводиться ана- працівники, прості та зрозумілі, вони унеможливліз того, які навики потрібно розвивати. Висновки люють суб’єктивний вплив. Люди добре розуміють,
чого від них чекають на початку періоду та як їх бувключаються в план навчання та розвитку.
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дуть оцінювати в кінці. Кращі працівники та команди нагороджуються сертифікатами та подарунками. Вони також отримують особистий лист-подяку
від топ-менеджера. Але це не просто абстрактне
«дякую», це подяка за конкретні речі.
В операційних підрозділах ми ввели елемент
гейміфікації. Працівники за певні результати отримують певну кількість балів. Вони їх накопичують
і можуть обміняти на подарунки. Серед подарунків
є чашки, ручки, а також, наприклад, вечеря з топменеджером. Є і такий подарунок: топ-менеджер
у певний день привозить працівника на роботу на
власному автомобілі.
Ці прості речі стимулюють людей отримувати задоволення від роботи та досягати потрібних
результатів бізнесу. Ми підрахували, що ефективність працівників зростає як мінімум на 15 %. Але
це спрацьовує тільки тоді, коли топ-менеджмент
демонструє підтримку та розуміння того, що це
справді потрібно.
Ми пишаємось нашою програмою «Кар’єрні
сходинки». Ми створили її для вирішення проблеми
плинності персоналу в коллекшн, контакт-центрі.
Там складна робота, багато дзвінків, не всі клієнти
доброзичливо налаштовані… Тому нам потрібно
було знайти рішення, яке б допомогло людям не
«згоріти» на роботі. Переважно там працювала молодь, студенти останніх курсів, яких приваблював
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гнучкий графік роботи. Ми витрачали багато зусиль на їх підбір і навчання та нас не влаштовувала
ситуація, коли працівники через декілька місяців
звільнялись. Після запровадження цієї програми
середній строк роботи працівників контакт-центру
збільшився втричі — із шести до 18 місяців. Програма передбачає кілька кар’єрних сходинок і детальний план просування працівника. Кожен, хто приходить на співбесіду, отримує інформацію щодо того,
з якої позиції він може стартувати, коли та за яких
умов можливе кар’єрне зростання. Перше просування можливе вже через три місяці.
Зараз ці програми ми також постійно корегуємо з огляду на складну ситуацію в країні та потребу економити, але вірю що найближчим часом ми
зможемо перезапустити їх у повному обсязі.

«Кадровик»: Кого, на вашу думку, можна
назвати успішним HR-менеджером?
Денис: Це людина, яка добре розуміє бізнес і є експертом у питаннях управління персоналом. Яка дає
максимально зрозумілі та прості рішення для того,
щоб бізнес досягав потрібних результатів. Окрім
досвіду та професіоналізму важливий емоційний
інтелект, вміння бачити ситуацію очима іншого, не
боятися визнавати свої помилки та готовність постійно розвиватися.
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Типи корпоративної
культури та роль
HR-менеджера
в її формування

Ірина
Шуляренко,

HR-консультант

К

На успішність компанії на ринку, її здатність досягати своїх
бізнес-цілей впливають багато зовнішніх факторів, проте не
меншу роль у цьому відіграє і внутрішнє середовище. Саме
з внутрішнім середовищем і має працювати HR-менеджер,
реалізуючи свою функцію бізнес-партнера

орпоративна культура є одним із ключових
елементів формування та розвитку компанії. В її основі лежать цінності й історія компанії, які відображаються в правилах поведінки, традиціях та інших зовнішніх проявах. Звичайно, HR-менеджер не визначає корпоративну
культуру та не може змінити її самостійно, проте в
його силах оцінити її, зрозуміти, наскільки вона
допомагає чи заважає в досягненні бізнес-цілей,
і відповідно до цього будувати, підтримувати чи
змінювати систему управління персоналом. Тобто
саме за допомогою створення специфічних систем
рекрутингу, адаптації, оцінки, мотивації, розвитку
персоналу, роботи з оргструктурою компанії та
внутрішніми комунікаціями і відбувається основ

108

ний вплив менеджера з персоналу на корпоративну
культуру.
Існує чимало підходів до класифікації корпоративних культур. Пропоную звернутися до моделі
корпоративної культури доктора Деніела Денісона
(професор Міжнародного інституту розвитку менеджменту (International Institute of Management
Development, IMD, Лозанна, Швейцарія). У своїх
дослідженнях доктор Денісон визначив, що існує
істотний взаємозв’язок між корпоративною культурою компанії та її ключовими бізнес-показниками
(ROI, ріст продажів, якість, інновації та ступінь задоволення співробітників).
За моделлю Денісона корпоративні культури
розглядаються через призму чотирьох основних
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характеристик: місії (mis
також властиві налагоsio n), адаптивності (adapджені системи і процеси,
Cаме за допомогою створення
tability), залученості (involякі легко змінюються за
специфічних систем рекрутингу, потреби. Узгодженість і
vement) та узгодженості (conадаптації, оцінки, мотивації,
sistency). Від розвитку цих
залученість (внутрішній
розвитку персоналу, роботи з
показників залежить гнучфокус) впливають на закість чи стабільність, зов
доволеність працівників і
оргструктурою компанії та
нішній чи внутрішній напря
рентабельність інвестицій.
внутрішніми комунікаціями
мок корпоративної культу
Таким компаніям властиі відбувається основний вплив
ри. Місія та узгодженість
ва висока якість продукції,
менеджера з персоналу на
(стабільність) впливають на
правильний розподіл рекорпоративну культуру
фінансові показники: ROA
сурсів.
(рентабельність активів), ROI
Залученість і адаптив(рентабельність інвестицій) і
ність (гнучкість) впливаROS (рентабельність продажів). Компаніям із роз- ють на розвиток продукту та інновації. Компаніям
винутими показниками «місія» та «узгодженість» властивий високий рівень інновацій у виробництві

АДАПТИВНІСТЬ

гнучкість

ЗАЛУЧЕНІСТЬ
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та послугах, швидке реагування на потреби клієнтів
і власних працівників.
Рівень адаптивності та місія (зовнішній фокус)
впливають на доходи, ріст збуту, долю ринку.
Такий аналіз допомагає зрозуміти, чи відповідає
корпоративна культура та її елементи бізнес-цілям
компанії та що можна зробити, щоб виправити ситуацію з урахуванням наявних невідповідностей.
Якщо цілі компанії збігаються із корпоративною
культурою, то завдання системи управління персоналом — підтримка процесу. Якщо ж корпоративна
культура компанії та її бізнес-цілі в дисбалансі, то
перебудова системи управління відповідно до цілей
нової корпоративної культури — значний крок на
допомогу бізнесу.
Звичайно, в чистому вигляді типи корпоративних культур існують досить рідко. Проте, розглядаючи особливості елементів управління персоналом,
можна вибрати для себе необхідні поєднання, комбінуючи потрібні елементи.

Адаптивність (гнучкість і зовнішній
фокус)
Адаптивність — це здатність організації швидко
пристосовуватись до змін у зовнішньому середо
вищі. Три основні індикатори, які забезпечують
компанії таку можливість: здатність до змін, увага
до клієнтів, здатність організації до навчання.
Тут ми маємо справу з організацією, яка має
швидко реагувати на ринкові зміни та відповідати їм, а часто й випереджати. Тобто внутрішнє
середовище такої компанії має бути максимально
гнучким, адаптивним, готовим до змін та інновацій.
І в цьому середовищі бажано створити умови для
творчості, винаходів, експериментів.
Подібний формат ставить досить високі вимоги
до особистісних якостей і компетенцій персоналу, так званих soft skills, і дещо менше до hard skills
(формальні знання та навички), оскільки останні
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швидко застарівають і знецінюються. Тому в такій
культурі більше цінується співробітник, здатний
швидко опанувати нові знання та вміння, ніж той,
який уже має певний досвід роботи. Усе це призводить до того, що роль HR-менеджерa у підборі знач
ніша ніж при інших типах корпоративних культур.
Через високу увагу до особистих якостей однією з ключових ланок в управлінні персоналом буде
рекрутинг. Від його успішності прямо залежатиме
успішність нових співробітників та ефективність
їхньої роботи в компанії, для інших корпоративних
культур цей показник не настільки критичний. Система пошуку персоналу, як правило, не має жодних
обмежень, тут часто використовують нестандартні
оголошення, вірусний маркетинг, жарти, творчий
підхід до реклами — все те, що демонструє неформальну атмосферу в компанії. Цінності, що
транслюються в таких оголошеннях, і є фундаментом мотивації нових співробітників: розвиток,
самореалізація, новизна, зміни, творчість. Відбір
може також носити нестандартний характер, наприклад, ігровий формат, проте класична оцінка
переважає через її більшу ефективність. Успішність
нового співробітника безпосередньо залежить від
наявності в нього таких якостей, як готовність до
змін; гнучкість, інноваційність, клієнтоорієнтованість, здатність та бажання навчатись і розвиватись, стресостійкість. Хорошою методикою оцінки
є інтерв’ю за компетенціями.
Адаптація є також важливим елементом системи управління персоналом. Часто для оперативного
протікання бізнес-процесів їх не формалізують або
роблять це мінімально, тому новий співробітник
опиняється в, на перший погляд, хаотичному інформаційному просторі. Передусім адаптація має бути
сфокусована на включенні нового співробітника до
комунікацій усередині компанії, ознайомленні з неписаними правилами та нормами поведінки. Найкраще це робити за допомогою наставників.
Може мати місце й так званий «шедоуінг» (від
англ. Shadowing), коли новий співробітник просто
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спостерігає за роботою досвідченого, вивчає його
підходи до вирішення проблем чи стиль управління, не втручаючись у роботу.
Оцінка не має виражених особливостей. Увага
приділяється наявності впроваджених інновацій,
що довели свою ефективність, а також оцінці компетенцій і потенціалу працівника.
Оскільки здатність компанії розвиватись є
ключовим індикатором успішності бізнесу, то
системі навчання приділяється значна увага. Зосередитись необхідно на самонавчанні персоналу,
навчанні за допомогою виконання нових завдань,
отримання знань у робочому процесі (наставництво, коучинг). Формалізоване навчання новим
знанням (лекції, тренінги, семінари тощо) та відстеження тенденцій ринку (форуми, виставки) також варто застосовувати.
Попри привабливу творчу та креативну атмосферу, робота в таких компаніях часто має стресовий характер і призводить до емоційного вигорання співробітників, після якого вони знецінюються
для компанії. Тому необхідна система запобігання
цим процесам і утримання працівників. Найчастіше
система утримання персоналу будується з огляду
на ключових працівників і працівників із високим
потенціалом. Немає потреби утримувати всіх. Компанія може свідомо дозволяти собі певний рівень
плинності для притоку «нової крові». Сама специфіка роботи утримує працівників, проте постійний
розвиток може призвести до того, що працівник
«переріс» посаду, і це нормальне явище. Тому бажано мати налагоджену систему кадрового резерву
чи ротацію між проектами, якщо це можливо.
Система мотивації за коректно проведеного
рекрутингу не потребує значних зусиль, через те що
сама робота є мотивуючою. Для утримання персоналу слід враховувати гігієнічні фактори мотивації
(за Герцбергом). Особлива увага приділяється особистості працівника, результатам його роботи, інноваціям, тому елементом культури управління є
право на помилку та невдалі експерименти.
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Оплата праці може бути різною, але саме в компаніях такого типу застосовуються доплати за інновації, особистісний і професійний розвиток.
У цілому курс компанії на адаптивність також
потребує значної уваги до внутрішніх комунікацій,
цьому сприяють органічні оргструктури або зменшення кількості рівнів управління. Також необхідна
мінімізація бюрократизму, якісна горизонтальна
комунікація (між відділами і співробітниками у відділах), що досягається за допомогою делегування
повноважень, незначної директивності в управлінні. Компанія має організувати якісну інформаційну мережу (внутрішній портал, система новин,
продуктивні робочі наради тощо). Швидкість обігу
інформації в компанії безпосередньо впливає на
швидкість змін у ній.
У цілому для корпоративної культури з високими показниками адаптивності властивий фокус на
підборі, адаптації та розвитку персоналу.

Залученість працівників (гнучкість і
внутрішній фокус)
Компанії з такою корпоративною культурою досягають успіху за рахунок побудови систем управління персоналом, що забезпечують лояльність
працівників, їх добровільне залучення до роботи
організації. Це той формат, де компанію сприймають як свою, де працівник є цінністю і відносини
вибудовуються на довірі. Характерними ознаками
є розширення повноважень працівників, колективна робота; розвиток їхніх здібностей і продуктивності.
Система підбору персоналу в таких компаніях може бути не дуже розвиненою. Використовуються різні джерела пошуку кандидатів, проте перевага надається рекомендаціям і роботі з
кадровим резервом. Основна увага приділяється
мотивації працівників, зокрема наявності потреби
працювати в колективі, розвиватися. Для таких
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працівників важливі хороші відносини в колективі, позитивний зворотній зв’язок. Індикатором
такої людини є лояльність до минулих роботодавців, здатність брати на себе відповідальність
(внутрішній локус контролю). Також оптимальним варіантом є працівники, які не просто компетентні в своїй професії, але й захоплені нею,
це їхня улюблена справа. Критичним у підборі
є прийняття цінностей компанії. Тому за можливості компанія закриває більшість вакансій за
допомогою внутрішнього резерву, сприяючи лояльності працівників. Підвищення на посаді може
відбуватись навіть тоді, коли професійний рівень
працівника не зовсім відповідає необхідному.
Адаптація в таких компаніях не потребує
особливих зусиль через залученість до адаптації
нового працівника більшої частини колективу.
Допомога колегам є однією з цінностей компанії.
Тому соціально-психологічна адаптація проходить досить просто, деякої уваги потребує професійна адаптація, якій може сприяти система
наставництва.
Система навчання (як і в адаптивній корпоративній культурі) є важливою частиною системи
управління персоналом. Але якщо в адаптивній
культурі дізнаватись і створювати щось нове є постійною й критично необхідною частиною життя
компанії, в культурі залученості метою навчання
є підвищення ефективності конкретного працівника. Зокрема, основними цілями є надання йому
всіх необхідних знань і допомоги у формуванні
навичок для виконання своєї роботи (не залишати
працівника напризволяще), а також надання йому
змоги професійно зростати, щоб із часом він міг
зайняти посаду з більшим рівнем відповідальності. Тому формальне навчання є досить поширеним і має системний, часто стандартизований
характер, також певну роль відіграє навчання за
допомогою виконання нових завдань.
Ефективність досягається через залученість
працівників та їх утримання, формування лояль-
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них до компанії працівників, які викладаються у
своїй роботі на 100 %. Тому більшість пільг і бонусів отримують «старі» працівники. Те саме з
кар’єрним ростом. Нормальним для такої культури є підвищення не більш професійного, а лояльнішого працівника.
Система оплати праці може передбачати доплати за час роботи в компанії та заохочення за командну роботу (командні бонуси, акордна система
оплати праці).
Слід приділяти значну увагу визнанню внеску
в командну роботу та визнанню персональних зусиль і результатів. У таких компаніях не бажано
провадити жодні заходи, що заважають командній
роботі (наприклад, змагання між співробітниками
у відділі).
Оскільки командна робота має значну вагу
для компанії, то варто широко застосовувати
різноманітні тімбілдінгові активності (від анг.
Teambuilding — командоутворення). Важливою
частиною таких заходів може бути проведення
часу разом і поза роботою (це може бути як відпочинок, так і соціальні програми).
У внутрішніх комунікаціях важливо організувати доступ співробітників до інформації. Це робиться як із метою показати довіру до співробітника, так і за необхідності дати йому змогу прий
мати більш оптимальні рішення на своєму рівні
повноважень. Також заохочується взаємодія між
відділами, в т. ч. через неформальні відносини. Як
правило, швидкість поширення інформації в такій
компанії досить велика, а з урахуванням того, що
вона має неформальний характер, слід приділити
увагу управлінню чутками.
Оргструктури можуть бути різними, часто віддається перевага природнім їх формам, зокрема
матричній.
У цілому для корпоративної культури, спрямованої на залученість працівників, властивий фокус
на мотивації, утриманні персоналу та командоутворенні.
Кадровик України
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Місія (стабільність і зовнішній
фокус)
Компанія має довгострокові та короткострокові
цілі, і вся її діяльність орієнтована на їх досягнення.
У системі підбору персоналу цінується швидкість процесу, фінансова ефективність джерел
пошуку. Подекуди вигідніше звернутись до рекрутингового агентства, ніж шукати спеціаліста самостійно, адже відсутність такого спеціаліста може
коштувати компанії набагато більше, ніж послуги
посередника. У працівниках цінуються орієнтація
на результат, здатність досягати цілей, високий рівень професіоналізму. Оцінюється минулий досвід,
значимість досягнутих результатів. Часто значну
увагу приділяють рекомендаціям пошукачів. Підбираючи працівників на посади, що потребують
кваліфікації, шукають, як правило, спеціалістів із
високим рівнем професіоналізму, яким не потрібне
додаткове навчання.
Системи адаптації в таких компаніях немає або
вона є в досить урізаному форматі. Основна її ціль:
співробітники розуміють, що від них вимагається,
тобто ознайомлені з цілями компанії, відділу, та їхньої посади, знають свої KPI та систему звітності.
У фокусі такої корпоративної культури не співробітник, а результат. Оцінюється персонал винятково за результатами роботи, тут мало приділяється уваги особистим якостям. Щоправда може оцінюватись професіоналізм, але лише з утилітарною
метою (не для розвитку персоналу, а для визначення та заміни слабких ланок).
Навчання в компанії рідко буває системною
функцією та переважно є відповідальністю самого працівника, якщо він хоче втриматися на роботі.
Проте бувають винятки, коли навчання розглядається як стратегічний інструмент для досягнення
майбутніх цілей. Тоді інвестиції в нього можуть
бути значними.
Проблеми в компанії з культурою, орієнтованою на місію, і досягнення цілей, можуть виник-
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нути, якщо компанія працює лише з короткостроковими цілями, наприклад, прибуток у межах року.
Тоді політика роботи з персоналом може призвести
до недосягнення цілей у наступному періоді. Так, на
вузьких професійних ринках недопустима політика
економії на персоналі у форматі «всі незадоволені
можуть звільнитись». Бо кадрова криза виникає вже
за рік-два, автору відомий випадок навіть банкрутства компанії через погану репутацію роботодавця.
Система мотивації ґрунтується на отриманні персональної винагороди та досить сильно
прив’язана до досягнення цілей. Так, найкращі
співробітники отримують кращі кабінети, службові машини тощо. Вони користуються додатковими
пільгами, на них можуть не поширюватися деякі
правила компанії.
Система оплати праці тісно пов’язана з результатом, часто змінна частина превалює над постійною (ставкою, окладом). Величезним плюсом такої
системи є те, що всі затрати тісно пов’язані з бізнесрезультатами, що знижує ризик втрати інвестицій у
персонал. Проте співробітник часто не є лояльним
до компанії. Він працює, доки його персональні цілі
задовольняються, а якщо ситуація змінюється, залишає компанію відразу. Від працівників не варто
чекати розуміння у важкі часи, якщо, наприклад, є
затримки в заробітній платі.
Рівень формалізації та бюрократизації в таких
компаніях може бути значним, їм властиві ієрархічні корпоративні культури.
Притаманними таким організаціям є внутрішні змагання між співробітниками, що не лише не
сприяють хорошим відносинам у колективі, але й
можуть набути нездорових форм саботажу. І хоча
формат внутрішніх змагань цілком прийнятний, за
потреби виправити ситуацію слід вводити командні цілі та винагороду за їх досягнення. Як показує
практика, такий формат може значно покращити
клімат у колективі.
Виникають конфлікти і між відділами, оскільки
цілі відділів можуть суперечити одна одній (бухгал-
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терії потрібні всі документи
Результат у таких комдля оформлення угоди, мепаніях
досягається через
Розуміючи особливості
неджер зі збуту сприймає
хорошу взаємодію та кооркорпоративної культури своєї
паперову тяганину як річ,
динацію працівників і відщо заважає йому продава- компанії та напрямок її розвитку, ділів, що є наслідком чітко
HR-менеджер має обирати
ти, виконувати свою основ
прописаних або просто додоцільні елементи системи
ну ціль). У таких випадках
бре організованих бізнесбажано прописувати бізнеспроцесів.
управління персоналом і
процеси, визначати зони
Адаптація є важливим
враховувати їх особливості
відповідальності та межі
елементом системи управповноважень відділів, узгоління в компанії, адже те,
джувати їх цілі між собою.
наскільки швидко працівник
Отже, для корпоративної культури «місія» влас- засвоїть правила та принципи роботи, настільки він
тивий фокус на оцінці персоналу та стимулюванні буде ефективним у системі. Окрім наставництва
його результативності.
в таких компаніях часто застосовується система
стажування.
Оцінка персоналу сфокусована на результатах
Узгодженість (стабільність і
роботи працівників та їхньому професіоналізмі.
внутрішній фокус)
Значну увагу приділяють також дотриманню принципів, правил і цінностей компанії.
Ця культура характеризується стабільністю своїх
Навчання є важливою складовою. Як правило,
складових (правил поведінки, методів ведення біз- воно є системним, універсалізованим, відбувається
несу й управління). Успіху вона досягає, якщо пра- в класичних форматах лекцій, семінарів, тренінгів.
цівники поділяють її цінності та приймають пра- Може бути затребуване довгострокове навчання в
вила поведінки. Навіть якщо ситуація змінюється, університетах. Фактично не приділяється увага інпринципи і цінності залишаються, а це свідчить про дивідуальному розвитку.
передбачуванність роботи в такій компанії. ІндиОплата праці може бути прив’язана до рекатори такої культури: координація та інтеграція, зультатів, але частіше використовуються систездатність до консенсусу, спільні цінності.
ми, в яких переважає постійна частина оплати
Підбір персоналу може бути формалізова- праці (ставка, оклад). Може застосовуватись сисним. Джерела пошуку — класичні. Під час під- тема преміювання за виконання правил і депребору оцінюють схильність до стабільності, здат- міювання за їх порушення.
ність підпорядковуватись правилам, працювати
У цілому корпоративній культуриі з розвинутив певних межах. Також увагу приділяють тому, ми показниками «узгодженості» властивий фокус
чи поділяє пошукач цінності компанії. З небіз- на адаптації персоналу та контролі виконання ним
несових організацій прикладом такої культури є правил компанії.
церква. Залученість пошукачів до цінностей комРозуміючи особливості корпоративної кульпанії є критичною, адже, залишивши самі прави- тури своєї компанії та напрямок її розвитку, HRла, отримуємо формальне виконання обов’язків. менеджер має обирати доцільні елементи систеПодекуди такий варіант можна зустріти в деяких ми управління персоналом і враховувати їх особ
держустановах.
ливості. 
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