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Коментар 68
до Правил

організації
діловодства та
архівної справи

28 особливості
отримання путівок

працівників
82 Атестація
у закладах охорони здоров’я

Оптимізація комунікацій
реалізація
52 Практична
107
на роботі
законодавства про відпустки
Телефонна лінія «Запитання — відповідь» (44) 581-57-07 щодня по буднях з 10.00 до 15.00
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Гарантії працівникам,
задіяним у місцевих виборах*

З

аконом України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. № 595-VIII надано гарантії працівникам, задіяним
у виборах.
Працівники можуть будуть залучені до виборчого процесу як:
 члени територіальної або дільничної виборчої комісії;
 кандидати в депутати та міські (сільські, селищні) голови;
 довірені особи кандидата;
 офіційні спостерігачі;
 фахівці, технічні працівники.
Члени виборчої комісії можуть виконувати свої обов’язки як на платній, так і на безоплатній основі.

Працівники, які виконують обов’язки членів виборчої комісії на платній основі
За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної
виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не
більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній
основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією
Такі працівники звільняються від своїх обов’язків за основним місцем роботи (п. 3 ст. 28 Закону № 595-VIII).
Якщо членом комісії є сумісник, йому надається за його заявою відпустка без збереження заробітної плати або
проставляється в табелі обліку робочого часу позначка «І» (інші причини неявок на час відсутності)
За працівниками зберігається загальний і спеціальний стаж, а також стаж, що дає право на щорічну основну
відпустку (до стажу для щорічної додаткової відпустки цей період не зараховується), стаж, що дає право на пенсію
за віком і страховий стаж за умови сплати страхового внеску в розмірі не менше мінімального.

ТОВ «каскад»
Наказ
06.10.2015

м. Київ

№ 78-к

Про звільнення
від виконання трудових обов’язків
Кондратюка С. М.
Згідно зі статтею 28 Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. № 595-VIII
НАКАЗУЮ:
КОНДРАТЮКА Сергія Михайловича, дизайнера пакування, звільнити від виконання трудових обов’язків із 6 жовтня 2015 р. на період виконання ним повноважень голови виборчої комісії на платній основі зі збереженням місця роботи без збереження заробітної плати.
Підстави: 1. Заява Кондратюка С. М.
2. Постанова ДВК № 44 від 06.10.2015.
Директор

Петрук

В. М. Петрук

* Детальніше про гарантії працівникам, задіяним у виборах див. журнал «Кадровик України» № 10/2014, с. 34.
Вкладка в журнал Кадровик України № 10, 2015
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Розмір оплати праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за
основним місцем роботи, не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи але не
вище розміру заробітної плати сільського, селищного, міського голови.
Для звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків працівник — член комісії повинен надати
за основним місцем роботи заяву та копію постанови виборчої комісії. Відповідно до цих документів видається наказ
про звільнення від виконання трудових обов’язків на період виконання повноважень члена комісії.
Працівники, які виконують обов’язки членів виборчої комісії на безоплатній основі
Такі працівники мають право на увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем
роботи на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії зі збереженням заробітної плати.
Члени комісії звільняються від виконання трудових обов’язків за місцем роботи на час, необхідний для виконання обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення виборчої комісії про скликання засідання комісії
або рішення комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах. Такі повідомлення або рішення мають
містити дату, час і заплановану тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу. Тобто такий документ засвідчуватиме поважність причини відсутності працівника на роботі. В табелі обліку робочого часу відсутність працівника
позначається «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків)).
ПОВІДОМЛЕННЯ
12.10.2015

ДВК № 37

За місцем роботи Самойленко В. І.
Повідомляємо, що член дільничної виборчої комісії № 37 ТВО № 56 Самойленко Вікторія Іванівна буде брати участь у засіданні комісії 15 жовтня 2015 р. із 15:30 до 19:00.
Голова ДВК

Михайлова

К. О. Михайлова

Загальні гарантії для членів комісій
Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може бути
звільнений із роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням ним обов’язків у виборчій
комісії.
Член територіальної, дільничної виборчої комісії має право на відшкодування шкоди, заподіяної його життю,
здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, у порядку та розмірі, встановлених КМУ.
Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків
виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована та виплачена одноразова
грошова винагорода в порядку, встановленому КМУ.
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Великі можливості з’являються в усіх,
але більшість не знає про це.
Вінстон Ченінг
Чекали на оновлення і вони з’явилися. Так, із вересня
змінено розміри мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму. А ми розпочинаємо нову рубрику,
в якій будемо розміщувати відповіді на актуальні запитання
учасників вебінару. Всіх бажаючих запрошуємо взяти
участь у вебінарах, які проводяться щомісяця на актуальні
теми.
14 жовтня вперше будемо відзначати День Захисника
України — це святковий і неробочий день. Зверніть увагу
на те, що змінилися норми робочого часу на жовтень.
А в наступному місяці наше видавництво святкує своє
10-річчя, тож усіх бажаючих приєднатися запрошуємо на
наш святковий семінар, який відбудеться 4 листопада.
І на завершення: вітаємо працівників освіти, юристів та
всіх професіоналів із професійними святами! Бажаємо
творчого натхнення та морального і матеріального
задоволення від роботи.
Пам’ятайте про можливості та не втратьте свій шанс!
Передплата на журнал «Кадровик України» триває.
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Пароль для прямої лінії з 01.10.2015 – 9039
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

9 Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернення» від 12 травня
2015 р. № 256/13/116-15

10 Лист Міністерства соціальної політики України
«Про оплату праці в зоні АТО» від 17 серпня
2015 р. № 12443/0/14-15/13

їни «Про розгляд звернення» від 17 серпня
2015 р. № 469/18/99-15

18 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

їни від 13 лютого 2015 р. № ДЦ-09-964/0/6-15

19 Лист Виконавчої дирекції фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо розрахунку лікарняних, якщо у
розрахунковому періоді була відпустка без
збереження заробітної плати» від 20 серпня
2015 р. № 5.2-32-1359

12 Лист Міністерства соціальної політики України

21 Лист Національного банку України від

13 Лист Міністерства соціальної політики України

22 Судова практика — доступно!

«Щодо розгляду звернення» від 19 серпня
2015 р. № 1067/13/84-15

«Про розгляд звернення щодо санітарних
норм та правил «Гігієнічна класифікація праці
за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від
16 липня 2015 р. № 403/13/116-15

13 Лист Міністерства соціальної політики України
«Про надання відповіді» від 6 серпня 2015 р.
№ 11812/0/14-15/06

14 Лист Міністерства соціальної політики України
від 22 травня 2015 р. № 7610/0/14-15/06

15 Лист Міністерства соціальної політики України

«Щодо практичного застосування постанови
КМУ від 17 червня 2015 р. № 413» від 19 серпня 2015 р. № 1069/13/84-15

16 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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17 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

18 травня 2015 р. № 53-01006/33525

ПРАВО
Соціальне страхування

28 Ольга Саражинська
Правила отримання путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за рахунок коштів ФСС
з ТВП

З 2015 р. втратив чинність Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240. А тому
скасовано надання ФСС з ТВП таких соціальних послуг як санаторно-курортні путівки, путівки до дитячих оздоровчих закладів, дитячі
новорічні подарунки, а також не проводиться
часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Кадровик України
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Натомість статтею 29 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 залишено право застрахованих осіб на лікування в
реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань
або травм коштом ФСС з ТВП винятково за наявності медичних показань. Як же отримати путівку до реабілітаційного відділення про це ви
дізнаєтесь зі статті.

Пенсійне забезпечення

35 Олена Охріменко

Отримання довідки про заробітну плату
для призначення Чорнобильської пенсії в
разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника

Зі статті ви дізнаєтесь про те, як отримати
пенсію по інвалідності, що настала внаслідок
каліцтва чи захворювання, та пенсію у зв’язку
з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. А також про те, якого розміру вони мають бути та як отримати
довідку про заробітну плату в разі ліквідації
підприємства

Пільги працівникам

38 Ярина Арсеньєва
Грошова позика працівнику підприємства

Грошей ніколи не буває забагато, навпаки, їх
досить часто не вистачає навіть працюючій людині. Зрозуміло, що йдеться не про харчування
та одяг, але ж не тільки вони є життєвими потребами: одному потрібні гроші на житло, іншому — на навчання або весілля. В скрутній
ситуації людина зазвичай звертається до когось із проханням позичити гроші. Для працюючої людини досить часто роль позикодавця
виконує рідне підприємство. Про те, як підпри-
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ємству надати своєму працівникові грошову
позику, не порушуючи чинне законодавство,
з’ясуємо далі в статті

Відповіді на запитання

45 Працюю дев’ять місяців бібліотекарем у

середній школі. Скоро буду йти у відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами. Наразі
хотіла б використати щорічну відпустку, але
у відпустці мені відмовили, мотивуючи тим,
що щорічна відпустка перед «декретною»
не надається. Чи правомірні дії адміністрації
установи?

46 Чи має переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва та праці
жінка, яка сама виховує інваліда з дитинства
1996 р. н.?

47 Чи залишилися жінки, яких не торкнулися

зміни законодавства, і вони як і раніше виходять на пенсію після досягнення встановленого для них законодавством пільгового
пенсійного віку?

50 Календар

ПРАКТИКА
Трудові судові спори

52 Євгенія Каляпіна
Підводні камені практичної реалізації
законодавства про відпустки

Розглянемо на прикладах із судової практики
застосування норм законодавства про відпустки, а саме про надання щорічної основної відпустки

3

Зміст № 10 ЖОВТень 2015

Діловодство

Вебінар

68 Олена Загорецька

96 Тетяна Заглада

Коментар до правил організації діловодства та архівної справи в установах

В цьому році в сфері діловодства й архівної справи
відбулася важлива подія: 10 липня набрали чинності Правила організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. №
1000/5. Правила є обов’язковими для виконання для
всіх підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності

Атестація працівників

82 Олександр Клименко

Атестація працівників у закладах охорони
здоров’я

Атестація працівників у закладах охорони здоров’я
має значні особливості. Зокрема атестація різних
категорій персоналу (лікарів, молодших спеціалістів
із медичною освітою, професіоналів із немедичною
освітою) в закладах охорони здоров’я регулюється
окремими нормативно-правовими актами, хоча такі
працівники можуть працювати в одному закладі.
Більше інформації можна дізнатися зі статті

Трудові відносини

89 Галина Фольварочна

Відпустка без збереження заробітної
плати в запитаннях і відповідях

Зі статті ви дізнаєтесь про останні зміни які відбулися в законодавстві про відпустки та отримаєте відповіді на актуальні запитання щодо надання відпусток
без збереження заробітної плати

4

Сумісництво, суміщення посад та виконання обов’язків. Відмінності в документальному оформленні

Наведемо відповіді на найбільш поширені запитання, що надійшли під час проведення вебінару

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

102 Наш девіз — «Не втрачайте хорошу
кризу!»

Про виклики, які стоять сьогодні перед HRменеджерами українських компаній, а також
підтримку корпоративної культури, принципи, на яких ґрунтуються навчання, розвиток і
кар’єрне зростання персоналу, ми говоримо
зі Світланою Мазур, керівником відділу управління персоналом субрегіону Україна, Молдова, Білорусь компанії Бритіш Американ Тобакко Україна

Практична психологія

107 Наталія Шишлова

Оптимізація комунікацій на роботі: що
може зробити HR-менеджер?

Питання створення якісних комунікацій у роботі персоналу не може не хвилювати HRслужбу, адже в її силах вплинути на оптимізацію цього напряму. Щоб зрозуміти, де можна
щось змінити та поліпшити, корисно ознайомитися з практичним досвідом і теорією комунікації
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний
бюджет на 2015 рік» від 17 вересня
2015 р. №704-VIII

З

гідно зі змінами у 2015 р. установлено прожитковий мінімум на одну особу
з 1 січня 2015 р. — 1176 грн, із вересня — 1330 грн. Для дітей віком до 6 років: із 1 січня 2015 р. — 1032 грн, із 1 вересня — 1167 грн; дітей віком від 6 років
до 18 років: із 1 січня 2015 р. — 1286 грн, із 1 вересня — 1455 грн; працездатних
осіб: із 1 січня 2015 р. — 1218 грн, із 1 версня — 1378 грн; осіб, які  втратили
працездатність: із 1 січня 2015 р. — 949 грн, із 1 версня — 1074 грн.
У 2015 р. установлено мінімальну заробітну плату: в місячному розмірі:
з 1 січня — 1218 грн, з 1 вересня — 1378 грн; у погодинному розмірі: з 1 січня — 7,29 грн, з 1 вересня — 8,29 грн.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

6

З

Постанова «Про державне визнання
документів про вищу духовну освіту,
наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними
закладами» від 19 серпня 2015 р.
№ 652

атверджено Порядок державного визнання документів про вищу духовну
освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, який визначає процедуру державного визнання документів
про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які на день набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» здобули вищу освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у
вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані
в установленому законодавством порядку.
Постанова набрала чинності 18 вересня 2015 р.

Постанова «Про внесення зміни до
пункту 4 постанови Кабінету Мініс
трів України від 30 серпня 2002 р.
№ 1298» від 5 серпня 2015 р. № 566

З

постанови КМУ № 1298 виключена норма про обов’язковість погодження
рішенням органу вищого рівня розмірів виплат керівним працівникам бюджетної сфери як премії, надбавки, доплати до посадових окладів, а також
матеріальної допомоги. Відтепер таке узгодження необхідно тільки для керівника, який очолює заклад, а для його заступників воно не потрібно. Керівник
бюджетної установи має право самостійно приймати рішення про виплату премії своєму заступнику, а також установлення йому надбавок і доплат та надання
матеріальної допомоги.
Постанова набрала чинності 21 серпня 2015 р.

Постанова «Про внесення змін до
пункту 1 постанови Кабінету Мініс
трів України від 17 червня 1994 р.
№ 423» від 26 серпня 2015 р. № 637

П

остановою спрощено процедуру прийняття на державну службу (без конкурсного відбору або стажування) військовослужбовців, звільнених у запас
(демобілізованих), які були призвані на військову службу під час мобілізації, на
особливий період, та тих військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції, які під час участі в операції отримали поранення та були звільнені з
військової служби в запас або відставку за станом здоров’я.
Постанова набрала чинності 4 вересня 2015 р.

Постанова «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів Украї-

В

несено зміни до пункту 1 розділу I додатка до Порядку надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним пра-
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ни від 14 квітня 1997 р. № 346 і від
14 червня 2000 р. № 963» від 29 липня 2015 р. № 531

цівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346, новими нормами (позиціями), згідно
з якими право на щорічну основну відпустку до 56 календарних днів отримали працівники дитячих ясел-садків, дитячих садків (у т. ч. інтернатного
типу), дитячих ясел: вихователь, який працює в інклюзивної групі; асистент
вихователя дошкільного навчального закладу.
А також абзац третій розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку
посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14 червня 2000 р № 963, доповнено новою посадою: асистент
вихователя дошкільного навчального закладу.
Постанова набрала чинності 14 серпня 2015 р.

Постанова «Деякі питання реалізації
статті 54 Закону України «Про вищу
освіту» від 19 серпня 2015 р. № 656

П

Постанова «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і
додатки до них» від 22 липня 2015 р.
№ 645

З

атверджено перелік і зразки документів про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатків до них.
Установлено, що інформація, яка відтворюється в документах про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка, формується загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними закладами з використанням
Єдиної державної електронної бази з питань освіти; випускникам навчальних
закладів, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті,
видається диплом українською та англійською мовами; документи про загальну
середню та професійно-технічну освіту державного зразка та додатки до них, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну;
зразки дипломів молодшого спеціаліста та молодшого спеціаліста з відзнакою
(в т. ч. для іноземців та осіб без громадянства, які закінчили навчальний заклад
України) та додатків до них чинні до закінчення строку навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, окрім окремих положень, які набирають чинності 1 січня 2016 р.

Постанова «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» від 19 серпня
2015 р. № 610

З

№ 10 (105) жовтень 2015

остановою затверджено Порядок прийняття рішень про присвоєння вчених
звань, а також зразки державних документів про присвоєння вчених звань.
Постанова набирає чинності 1 січня 2016 р.

атверджено Порядок організації та координації роботи з перепідготовки і
підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу. Порядок визначає механізм організації та координації роботи з перепідготовки і
підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу Держфінмоніторингом, зокрема спеціалістів органів державної влади; працівників
суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення
фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.
Постанова набрала чинності 8 вересня 2015 р.
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Змін до
Інструкції про службові відрядження
в межах України та за кордон» від
4 серпня 2015 р. № 694

В

несено зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за
кордон. Згідно зі змінами виключено положення щодо реєстрації підприємством особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі. Крім того
змінено норми щодо відшкодування витрат у службових відрядженнях, а саме:
 якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження за наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й
неробочі дні, якщо термін перебування працівника поза місцем його постійної
роботи не буде перевищувати терміну відрядження, передбаченого постановою
КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також
інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та
організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98 (далі — Постанова № 98).
За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання
житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд із місця відрядження до місця постійної роботи);
 керівники підприємств (крім міністрів і керівників інших центральних
органів виконавчої влади) особисто вирішують питання відшкодування своїх
витрат на наймання житлових приміщень, що перевищують граничні суми, затверджені Постановою № 98, на проїзд у м’якому вагоні, судами морського та
річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнескласу, а також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення
якого входить до вартості квитка.
Наказ набрав чинності 11 вересня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Технічного
опису та зразка бланка дозволу на
застосування праці іноземців та осіб
без громадянства в Україні» від
29 липня 2015 р. № 779

8

З

атверджено Технічний опис і зразок бланка дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Наказом установлено, що бланки дозволу на використання праці іноземців
та осіб без громадянства в Україні, видані до набрання чинності цим наказом, є
чинними до закінчення строку їхньої дії.
Наказ набрав чинності 11 вересня 2015 р.
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 травня 2015 р. № 256/13/116-15
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення <...> і в межах компетенції надаються відповіді на поставлені запитання <...>.
До запитання № 1
Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка працює
і має двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину-інваліда або яка усиновила дитину,
матері інваліда з дитинства підгрупи А групи I, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з
дитинства підгрупи А групи I, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з
дитинства підгрупи А групи I, 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 кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів.
Згідно з частиною першою статті 12 Закону щорічну відпустку на прохання працівника може бути
поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не
менше 14 календарних днів.
Оскільки додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону), віднесена до виду соціальних відпусток (ст. 4 Закону), то поділу на частини вона не підлягає.
Однак працівниця, яка має право на соціальну відпустку за двома підставами, може використати
зазначену відпустку, наприклад, спочатку за однією підставою тривалістю 10 календарних днів, а через
деякий час за іншою підставою тривалістю 7 календарних днів.
До запитання № 2
Відповідно до статті 20 Закону додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А групи I, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями
6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативноправовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею
11 цього Закону.
Враховуючи зазначене, у випадку настання тимчасової непрацездатності працівника у період використання ним додаткової відпустки відповідно до статті 19 Закону частина відпустки, на яку припала
тимчасова непрацездатність працівника, має бути перенесена на інший період або надана одразу після
закінчення дії причини, тобто відпустка продовжена.
До запитання № 3
Відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону забороняється ненадання щорічних відпусток повної
тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до
вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.
Як випливає із зазначеної вище норми, заборона стосується лише щорічних відпусток. Тому якщо,
працівник, який має право на соціальну додаткову відпустку, передбачену статтею 19 Закону, не виявив бажання скористатись такою відпусткою протягом кількох років, то порушення законодавства
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про відпустки з боку роботодавця не вбачається, і, відповідно, немає підстав для притягнення його до
відповідальності.
Разом з тим слід зазначити, що законодавством не передбачено строк давності, після закінчення
якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Тому якщо працівник з якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік або ж
за кілька попередніх років, то він має право використати її, а у разі звільнення, незалежно від підстав,
йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпустки згідно із статтею 24 Закону.
До запитання № 4
Як уже було зазначено вище, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А групи I, надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями
6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативноправовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються в порядку, визначеному статтею
11 цього Закону.
Зазначена вище відпустка є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних, тому вона може
надаватися в будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати
народження дитини — до чи після.
Тобто працівник, який прийнятий на роботу в квітні 2015 р. і має право на відпустку, передбачену
статтею 19 Закону, має право її використати у 2015 р. в зручний для нього час за попередньою домовленістю з роботодавцем.
Директор Департаменту

О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 серпня 2015 р. № 12443/0/14-15/13
Про оплату праці в зоні АТО

Міністерство соціальної політики відповідно до листа Міністерства оборони України від 4 серпня
2015 р. № 248/3/9/3/228 щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» від
22 липня 2015 р. № 522 в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до абзацу першого постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості оплати праці
працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» від 22 липня 2015
р. № 522 (далі — Постанова № 522) працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з
бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (далі — АТО) безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50 % (за наявності підтвердних документів).
Працівники (невійськовослужбовці), які (на підставі відповідних рішень (клопотань) Антитерористичного центру при Службі безпеки України) прибувають до районів проведення АТО для виконання своїх функцій із забезпечення її проведення, вважаються такими, що знаходяться у службовому відрядженні відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 <...>, зареєстро-
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ваними в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 р. за № 218/2658 (далі — Інструкція про
службові відрядження).
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується
(фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що
підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).
Порядок оформлення відрядження, відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням (за наявності
необхідних підтвердних документів) тощо визначений нормами розділу II Інструкції про службові відрядження.
Так, направлення працівника підприємства (установи, організації) у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети
відрядження.
За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) протягом усього часу відрядження,
в т. ч. часу перебування в дорозі.
Відповідно до норм статті 121 КЗпП працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата
праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
Слід зазначити, що Кабінет Міністрів України (Постанова № 522) рекомендував керівникам
суб’єктів господарювання (небюджетної сфери) передбачати в колективних договорах норму щодо
виплати їх працівникам підвищеного розміру заробітної плати за участь у забезпеченні проведення
антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення.
Нарахування працівнику підвищеної заробітної плати здійснюється після його повернення з відрядження із зони АТО з підтвердними документами про фактичний час перебування в цій зоні.
Підтвердженням про фактичний час перебування працівника в районі проведення АТО, на нашу
думку, має бути відмітка в посвідченні про відрядження про прибуття (вибуття) працівника в пункт (із
пункту) призначення, підписана (завірена) відповідальною особою. Водночас вважаємо, що це може
бути і інший підтвердний документ (список, довідка), форма якої затверджується відповідним уповноваженим органом.
Сума зазначеного підвищення заробітної плати є додатковою заробітною платою і як гарантована
державою складова зарплати включається при обчисленні середньої заробітної плати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»
від 8 лютого 1995 р. № 100, а також враховується при обчисленні максимального розміру місячної заробітної плати (грошового забезпечення) керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади та органами місцевого самоврядування підприємств,
установ та організацій, який обмежується 15 розмірами мінімальної заробітної плати (п. 13 постанови
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65).
Оплата праці у святкові і неробочі дні провадиться відповідно до статті 107 КЗпП. Працю оплачують
у подвійному розмірі: відрядникам — за подвійними відрядними розцінками; працівникам, праця яких
оплачується за годинними або денними ставками, — в розмірі подвійної годинної або денної ставки;
працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад
оклад, якщо робота у вихідний день проводиться у межах місячної норми часу, і в розмірі подвійної
годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилась понад місячну норму.
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Постановою № 522 передбачено підвищення заробітної плати (яка включає посадовий (місячний) оклад, доплати, надбавки, премії тощо). При обчисленні годинної, денної ставки для оплати роботи у святковий, неробочий день зазначене
підвищення заробітної плати не включається.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять
інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
Перший заступник Міністра

В. Шевченко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 19 серпня 2015 р. № 1067/13/84-15
Щодо розгляду звернення

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянув пропозиції, затверджені резолюцією 9-го Всеукраїнського бухгалтерського конгресу <...>, та в межах повноважень повідомляє.
<...> На сьогодні компенсація середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, здійснюється лише підприємствам, установам та організаціям, іншого законодавством
не передбачено.
З метою поширення гарантій, встановлених статтею 119 КЗпП щодо збереження за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, місця роботи, посади і виплати середнього заробітку
на працівників, які працюють у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах та у фізичних осіб — підприємців, Мінсоцполітики розроблено проект Закону України «Про внесення зміни до статті 119 Кодексу
законів про працю України».
На сьогодні зазначений законопроект <...> направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
Працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється нарахування та виплата середнього заробітку, а потім підприємству проводиться компенсація витрат на виплату середнього
заробітку зазначеної категорії працівників за рахунок бюджетних коштів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105 затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам, установам та організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період (далі — Порядок).
Відповідно до пункту 3 Порядку бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку мобілізованим працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року (з дати про призов на військову службу під
час мобілізації).
Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України від 8 липня 2010 р. № 2464 <...> не нараховується на виплати та не
утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Заступник директора
Департаменту заробітної плати та
умов праці — начальник відділу

12

А. Литвин

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 липня 2015 р. № 403/13/116-15
Наказом МОЗ від 8 квітня 2014 р. № 248, зареєстрованим у Мін’юсті 6 травня 2014 р. за № 472/25249, затверджено
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
Вказаний наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (30 травня 2014 р., Офіційний вісник України,
№ 41, с. 1098).
Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми,
санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і
норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти — обов’язкові для виконання нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його
факторів, недотримання яких створює загрозу здоров’ю і життю людини та майбутніх поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення.
За спільним рішенням МОЗ та Мінсоцполітики, на даний час зазначена вище Гігієнічна класифікація праці має застосовуватись під час гігієнічної оцінки умов праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
для визначення їх права на скорочену тривалість робочого тижня, безплатне забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами.
До затвердження критеріїв та показників, за якими будуть визначатися право працівників на пенсію за віком на
пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, під час оцінки умов
праці пропонується використовувати вимоги додатка 4 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41 та Голов
ним державним санітарним лікарем України, а також наказу МОЗ та Мінпраці «Про затвердження показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з
негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» від 31 грудня 1997 р. № 383/55.
Заступник директора Департаменту
заробітної плати та умов праці —
начальник відділу регулювання
умов та експертизи праці

С. Рябоконь

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 6 серпня 2015 р. № 11812/0/14-15/06
Про надання відповіді
Міністерством соціальної політики розглянуто лист Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26 червня
2015 р. № 24-2922/0/2-15 і в межах компетенції повідомляється.
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Згідно з пунктом 1 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 лише у випадку змін в організації виробництва і праці, в
тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
При звільненні працівників за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП має бути дотриманий певний
порядок вивільнення.
Роботодавець повинен видати наказ про внесення змін в організацію виробництва і праці, в якому
розкривається зміст цих змін.
Потім скласти і затвердити новий штатний розпис.
Відповідно до статті 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не
пізніше ніж за два місяці.
Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві,
в установі, організації. У разі згоди працівника переведення на іншу роботу здійснюється за його заявою.
При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від
переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний
розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.
Слід зазначити, що на підставі статті 43 КЗпП при звільненні працівників за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП необхідно також отримати згоду профспілкового органу на таке звільнення.
Відповідно до статті 44 КЗпП при звільненні на підставі пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
Окрім цього, пункт 5 частини першої статті 36 КЗпП передбачає можливість припинення трудового
договору в порядку переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу чи організацію чи у зв’язку з переходом на виборну посаду. Для звільнення необхідне клопотання роботодавця
того підприємства, установи, організації, куди працівник переводиться. Працівник повинен подати заяву
роботодавцеві підприємства (установи, організації), з якого він звільняється, оскільки закон вимагає
згоди роботодавця на припинення трудового договору в порядку переведення на інше підприємство, в
іншу установу, організацію (для переведення працівників до іншого структурного підрозділу зі статусом
юридичної особи).
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Перший заступник Міністра

В. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 травня 2015 р. № 7610/0/14-15/06
(в и т я г)
Міністерством соціальної політики розглянуто лист <...> і в межах компетенції повідомляється
таке.
<...>
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Частиною першою статті 581 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) визначено, що суб’єкт
господарювання може мати печатки.
Відповідно до норм статті 55 ГКУ суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність
господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми
зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб’єктами господарювання є:
1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України,
державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні
особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність
та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
На нашу думку, всі суб’єкти господарювання, які відповідно до установчих документів мають печатку, повинні її використовувати.
Звертаємо увагу, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають
роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
Перший заступник Міністра

В. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 19 серпня 2015 р. № 1069/13/84-15
Щодо практичного застосування постанови КМУ від 17 червня 2015 р. № 413
<...>
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
1. Щодо відповідальності за недотримання положень частини третьої статті 24 Кодексу законів про
працю України.
Відповідно до статті 265 КЗпП у випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують
найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення.
Разом з тим, за зазначене порушення статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, у вигляді штрафу
від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Щодо набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».
Відповідно до статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» постанови Кабінету Міністрів
України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх
офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опуб
лікування.
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її
територіальним органам про прийняття працівника на роботу» набрала чинності 27 червня 2015 р. після
опублікування її в «Урядовому кур’єрі» № 115.
3. Щодо способів подання Повідомлення про прийнятих працівників.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» установлені такі способи подання
Повідомлення про прийнятих працівників:
— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Подання Повідомлення про прийнятих працівників за допомогою підприємств поштового зв’язку
постановою не передбачено.
Заступник директора
Департаменту — начальник відділу

А. Литвин

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 із бюджету
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку 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 контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми
власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок
коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105).
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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.
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 17 серпня 2015 р. № 469/18/99-15
Департамент соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики розглянув
<...> лист від 17 червня 2015 р. № 148/8в та повідомляє.
Статтею 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі —
Закон) встановлено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у разі настання
страхового випадку в період роботи.
Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності чітко визначено статтею 23 Закону.
У випадках, коли відсутні підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності,
визначені Законом, застрахована особа має право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 439 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26 вересня
2001 р. № 1266. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок)
викладено в новій редакції, яка набрала чинності з 4 липня 2015 р.
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Зважаючи на викладене, для страхових випадків, які настали до 4 липня 2015 р., обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги за соціальним страхуванням необхідно здійснювати без
урахування зазначених змін до Порядку.
Відповідно до пункту 20 Порядку в редакції, що діяла до набрання чинності новою редакцією Порядку, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності розраховується шляхом множення суми денної
виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість днів, які підлягають оплаті
за графіком роботи підприємства, установи, організації.
Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється відповідно до пункту 14 Порядку виходячи з нарахованої за розрахунковий період заробітної плати,
з якої сплачувалися страхові внески, та кількості відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.
Згідно із статтею 119 КЗпП за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Виплати за період, коли особа не працювала та за нею зберігався середній заробіток, не включаються до розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Враховуючи викладене, у разі відсутності у розрахунковому періоді у демобілізованої застрахованої
особи заробітної плати для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, може бути застосовано пункт 10 Порядку в редакції, що діяла до набрання
чинності новою редакцією цього Порядку.
Для страхових випадків, які настали після набрання чинності новою редакцією Порядку, слід застосовувати пункт 28 цього Порядку, згідно з яким середня заробітна плата для розрахунку страхових
виплат визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої працівникові на день настання страхового випадку.
Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Лист
від 13 лютого 2015 р. № ДЦ-09-964/0/6-15
Державний центр зайнятості Міністерства соціальної політики України на ваші запити від 7 лютого
2015 р. та 10 лютого 2015 р. щодо деяких питань працевлаштування іноземців в Україні та можливості
звернення до державної служби зайнятості, в межах компетенції, повідомляє.
Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, які перебувають в
Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі
обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про зайнятість населення» іноземці та
особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в України біженцями, яким
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надано притулок в Україні, яких визнано особами, котрі потребують додаткового захисту, яким надано
тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на еміграцію в Україну, мають право на зайнятість на
підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений
строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному Законом України «Про зайнятість населення»,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Дозвіл на застосування праці іноземця видається державною службою зайнятості підприємству,
установі чи організації відповідно до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2013 р. № 437 (із змінами).
Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 (із змінами), іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано притулок в Україні чи тимчасовий захист, а
також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, у разі звернення до центру зайнятості пред’являють
посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту,
або якій надано тимчасовий захист, а також інші документи, передбачені зазначеним Порядком.
Слід зазначити, що право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги
згідно статті 6 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» мають застраховані особи та молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної
(невійськової) служби.
Іноземці, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні, мають право звернутись до центру зайнятості незалежно від місця проживання та/або перебування для безоплатного сприяння у
працевлаштуванні та одержання інформації про ситуацію на ринку праці.
Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» іноземці та особи без громадянства мають право провадити в Україні інвестиційну,
зовнішньоекономічну та інші види діяльності відповідно до законодавства.
З повагою,
Перший заступник директора
Я. Кашуба
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 20 серпня 2015 р. № 5.2-32-1359
Щодо розрахунку лікарняних, якщо у розрахунковому періоді була відпустка без збереження заробітної плати
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула
ваше звернення щодо обчислення середньоденної заробітної плати для розрахунку матеріального забезпечення та повідомляє.
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Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266
(далі — Порядок), 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 та/або страхові внески на відповідні види
загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — єдиний внесок та/або страхові
внески), на кількість календарних днів 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 по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі — поважні причини).
Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504 (далі — Закон № 504), КЗпП, іншими законами
та нормативно-правовими актами України.
Так, Закон № 504 встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і
порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
Цим Законом передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпусток,
що надаються працівникам через суб’єктивне право, яке належить їм за законом, тобто в обов’язковому
порядку, і відпусток, які надаються за погодженням сторін (роботодавця і працівника) із визначенням їх
термінів (ст. 25 і 26 Закону).
Статтею 28 Закону № 504 передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про відпустки,
несуть відповідальність згідно з законодавством.
Також пунктом 66 Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на
2014 рік» від 16 січня 2014 р. № 719 передбачено право керівників центральних органів виконавчої влади, визначених у абзаці першому цього пункту, у межах бюджетних призначень без згоди працівників
надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін. Така норма передбачена і на 2015 р. Так, згідно із пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р.
№ 76, надано право керівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів,
які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на
державному кордоні, відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями,
звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою
технікою) у межах бюджетних призначень без згоди працівників надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін. При цьому, положення статті 26 Закону № 504 (у
частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати) не застосовуються.
Отже, враховуючи зазначене, до відпусток без збереження заробітної плати, які є поважною причиною, відносяться лише відпустки, надані згідно із статтями 25 та 26 Закону № 504, пунктом 66 Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» від 16 січня 2014 р.
№ 719 та пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. № 76.
В. о. директора
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Лист
від 18 травня 2015 р. № 53-01006/33525
Розглянувши лист <...> щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства з готівкової виручки, повідомляємо.
Правові та організаційні засади оплати праці працівників регулюються Законом України «Про оплату
праці» (далі — Закон).
Виплата заробітної плати відповідно до статті 24 Закону здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах,
за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам. За
особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи
банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг
за рахунок роботодавця.
Вимоги до організації готівкових розрахунків підприємствами (підприємцями) встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637 (далі — Положення).
Відповідно до пункту 2.2 глави 2 Положення підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок
коштів, одержаних із банків. Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.
Згідно із пунктами 2.6, 2.7 глави 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день
одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Виходячи з потреби прискорення обігу
готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з
готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.
Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, відповідно до пункту 2.9 глави другої Положення використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними
цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).
Враховуючи зазначене вище, підприємства (підприємці) мають право виплачувати заробітну плату
працівникам з готівкової виручки, яка надійшла до каси, з дотриманням вимог Положення.
Стосовно змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003
р. № 492, внесених постановою Національного банку України «Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 18 серпня 2014 р.
№ 499 (далі — Постанова № 499), повідомляємо, що Постанова № 499 прийнята з метою відокремлення та
неоподатковування доходів клієнта у вигляді процентів, нарахованих на залишок коштів на поточному рахунку, на який зараховуються заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога або інші передбачені
законом соціальні виплати, і її вимоги не стосуються питання виплати заробітної плати готівкою.
Директор Департаменту
платіжних систем
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Справа за позовом

до податкової інспекції про визнання
дій протиправними та зобов’язання
вчинення певних дій
Ухвала Вищого Адміністративного суду України від 27 серпня 2015 р.
у справі № К/800/11648/15
Суть справи
Гр-н П. звернувся до суду з позовом до свого роботодавця, в якому просив визнати дії з
відрахування із заробітної плати коштів у сумі
1569,26 грн протиправними та зобов’язати
виплатити йому незаконно відраховані кошти.
В обґрунтування позову він зазначив, що з
компенсованого середнього заробітку відповідачем було протиправно утримано податок на
доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) та єдиний
соціальний внесок (далі — ЄСВ), оскільки на
час виплат середнього заробітку за період військової служби за призовом під час мобілізації
(липень 2014 р.) набрав чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20 травня 2014 р. № 1275-VII (далі —
Закон № 1275).
Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав. В обґрунтування своїх
заперечень пояснив, що Державна податкова інспекція України не вбачає підстав для звільнення
від утримання ЄСВ і ПДФО з мобілізованих працівників під час виплати їм середнього заробіт-
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ку, адже наразі* не визначено порядку відшкодування компенсаційних виплат із бюджету в
межах середнього заробітку мобілізованих працівників; у Державному бюджеті не передбачено коштів на виплату зазначених компенсацій.
Відповідач стверджував, що оскільки порядку
компенсації витрат немає, то податковий агент
зобов’язаний оподатковувати суму середнього
заробітку, виплачену мобілізованим працівникам, на загальних підставах.
Заслухавши пояснення представників сторін, з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких
ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши в сукупності докази, які мають юридичне значення для
розгляду справи та вирішення спору по суті, суд
дійшов висновку про задоволення позовних вимог із таких підстав.
Судом було встановлено, що позивач працював на посаді головного державного інспектора.
Відповідно до Указу Президента України «Про
часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р.
№ 303/2014 (далі — Указ № 303/2014) і згідно
з мобілізаційним розпорядженням районного
військового комісаріату він був призваний на
військову службу на особливий період.
* На момент розгляду справи.
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Наказом ДПІ працівника було звільнено
18 березня 2014 р. із займаної посади у зв’язку
з призовом на військову службу за пунктом 3
статті 36 КЗпП.
26 червня 2014 р. у зв’язку із закінченням
проходження позивачем військової служби керівництво ДПІ видало наказ, яким скасувало
своє рішення щодо звільнення гр-на П. та увільнило його від виконання трудових обов’язків у
зв’язку з призовом на військову службу під час
мобілізації на особливий період, але не більше
року із збереженням місця роботи та посади.
Бухгалтерській службі було наказано з 19 березня 2014 р. компенсувати працівнику з бюджету
середній заробіток на особливий період за рахунок коштів Державного бюджету України.
Судом встановлено, що в липні 2014 р. позивачу було компенсовано середній заробіток
на час військової служби за призовом під час
мобілізації за період із 18 березня до 30 квітня
2014 р., що підтверджується розрахунковим
листом.
Матеріали справи свідчать про те, що в подальшому під час виплати працівнику заробітної плати за листопад і грудень 2014 р. із нього
було утримано ПДФО та ЄСВ за березень-червень 2014 р. на загальну суму 1569,26 грн.
Надаючи правову оцінку таким діям ДПІ, суд
виходив із такого.
Статтею 40 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. за № 2232-ХІІ (далі — Закон № 2232)
встановлено, що гарантії правового та соціального захисту громадян України, які виконують
конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, забезпечуються відповідно до законів України «Про Збройні Сили України», «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,
«Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у
зв’язку з реформуванням Збройних Сил України,
та членів їхніх сімей» та іншими законами.
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На вимогу статті 39 Закону № 2232 призов
військовозобов’язаних і резервістів на військову
службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом і Законом України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
від 21 жовтня 1993 р. № 3543-ХІІ (далі — Закон
№ 3543).
8 червня 2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення оборонномобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20 травня 2014 р. за № 1275-VII
(далі — Закон № 1275).
Законом № 1275 внесені зміни до низки чинних законодавчих актів України, в т. ч. до КЗпП,
КУпАП, ПКУ, Законів України «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб», № 3543, № 2232, «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» тощо.
Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону
№ 1275 поширено дію частин другої та третьої
статті 39 Закону № 2232, частини третьої статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» і частини третьої статті 119 КЗпП
у редакції Закону № 1275 на громадян України, які починаючи з 18 березня 2014 р. були
призвані на військову службу на підставі Указу
№ 303/2014.
Так, статтею 119 КЗпП передбачено, що за
працівниками, призваними на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, але не більше року, зберігаються місце роботи, посада та компенсується з бюджету
середній заробіток на підприємстві, в установі,
організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми
власності. Такі компенсації з бюджету в межах
середнього заробітку виплачуються за рахунок
коштів Державного бюджету України в порядку,
визначеному КМУ.
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За пунктом 165.1 статті 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається сума грошової
допомоги (в т. ч. у натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей
(діти, дружина, батьки), військовослужбовцям,
призваним на військову службу за призовом у
зв’язку з мобілізацією, згідно із Законом України
«Про соціальний і правовий захист військово
службовців та членів їх сімей» від 20 грудня
1991 р. № 2011-ХІІ, та/або компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Не нараховується ЄСВ на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього
заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період (частина сьома ст. 7 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі —
Закон № 2464)).
Зазначені гарантії поширюються на всіх працівників, призваних на військову службу під час
мобілізації, та на працівників, які вступили на
військову службу під час мобілізації за власним
бажанням.
Підставою для надання зазначених гарантій
працівникові є повістка військового комісаріату
про призов працівника на військову службу.
Починаючи з дати звільнення (призову), працівнику також має бути нарахована середня заробітна плата без нарахування податків і ЄСВ.
Середня заробітна плата для оплати розраховується відповідно до вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100.
Матеріали справи свідчать про те, що всупереч указаним нормам на виплати, які компенсувалися позивачу з бюджету в межах середнього
заробітку, нараховано й утримано ПДФО та ЄСВ.
Враховуючи встановлені в ході судового
розгляду обставини справи в їх сукупності, суд
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дійшов висновку, що ДПІ, відраховуючи із заробітної плати позивача ПДФО та ЄСВ за березень-червень 2014 р., тобто за період проходження позивачем військової служби під час
мобілізації, на загальну суму 1569,26 грн, діяла
не на підставі, не в межах повноважень та не у
спосіб, що визначені чинним законодавством
України.
Посилання представника відповідача на те,
що немає визначеного порядку відшкодування
компенсаційних виплат із бюджету в межах середнього заробітку мобілізованих працівників і
коштів у Державному бюджеті України, передбачених на виплату зазначених компенсацій,
судом оцінюється критично, адже чинним законодавством у таких випадках не ставиться в
залежність виконання частини сьомої статті
7 Закону № 2464 та/або підпункту 165.1.1
пункту 165.1 статті 165 ПКУ від того, чи існує
механізм повернення коштів із бюджету та від
того, чи закладені такі кошти в Державному
бюджеті.
Відповідач як суб’єкт владних повноважень
не надав суду достатніх беззаперечних доказів
на обґрунтування обставин його заперечення.
Отже, вимоги позивача правомірні, обґрунтовані та підлягають задоволенню в повному
обсязі, а заперечення відповідача суд відхиляє
як безпідставні і такі, що суперечать чинному законодавству та фактичним обставинам
справи.
Таким чином, Рівненський окружний адміністративний суд постановою від 14 січня
2015 р. задовольнив позов гр-на П. у повному
обсязі.
Не погоджуючись із прийнятою постановою,
відповідач у справі звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій, зокрема, зазначав, що
наразі немає порядку компенсаційних виплат
із бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.
Позивачу був виплачений середній заробіток із
фонду заробітної плати ДПІ, а не компенсація з
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бюджету, а тому установа правомірно утримала
з його заробітку ПДФО та ЄСВ.
Дослідивши матеріали справи, вивчивши доводи скарги, судова колегія Житомирського апеляційного адміністративного суду своєю ухвалою від 18 лютого 2015 р. вирішила, що скарга
ДПІ задоволенню не підлягає та зазначила таке.
Матеріали справи свідчать про те, що позивач перебував на військовій службі під час мобілізації з 18 березня до 26 червня 2014 р., тобто
у строк, що не перевищував строк, визначений
статтею 119 КЗпП.
Також установлено, що на виплати, які компенсувалися в межах середнього заробітку, нараховано й утримано ПДФО та ЄСВ.
З огляду на викладене, суд першої інстанції
дійшов правильного висновку, що роботодавець
діяв не на підставі, не в межах повноважень та не
в спосіб, що визначені чинним законодавством
України.
Колегія відхилила доводи відповідача, викладені в апеляційній скарзі, наголосивши на
тому, що згідно з наказом від 26 червня 2014 р.
головному бухгалтеру було наказано компенсувати працівнику з бюджету середній заробіток
на особливий період. Компенсація позивачу
виплачена, що підтверджується матеріалами
справи. Таким чином, під час її виплати відповідач зобов’язаний був виконати вимоги чинного
законодавства, а саме: пункту 165.1 статті 165
ПКУ та статті 7 Закону № 2464 незалежно від
того, з якого фонду був виплачений середній
заробіток позивачу.
У касаційній скарзі представник відповідача,
з посиланням на порушення норм матеріального та процесуального права, допущених судами,
просив судові рішення скасувати й ухвалити
нове про відмову в задоволенні позову.

Ухвалене рішення
З’ясувавши обставини справи в межах, передбачених статтею 220 Кодексу адміністративно-
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го судочинства України, колегія суддів Вищого
адміністративного суду України (далі — ВАСУ)
дійшла висновку про відхилення касаційної
скарги.
Касаційний суд зазначив, що суди першої та
апеляційної інстанцій, спираючись на вищезазначені норми чинного законодавства, дійшли в
своїх рішеннях правильних висновків.
Доводи касаційної скарги висновків судів
першої та апеляційної інстанцій не спростовують.
Суди першої та апеляційної інстанцій повно
та всебічно встановили обставини справи, дали
їм належну юридичну оцінку, правильно застосували норми матеріального та процесуального
права, тому немає підстав для скасування або
зміни прийнятих ними рішень.
Отже, ВАСУ ухвалив касаційну скаргу ДПІ
відхилити, а постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 14 січня 2015 р.
та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 18 лютого 2015 р. залишити без змін.

Коментар
Рішення ВАСУ є цінним через те що містить
практично повний перелік нормативно-правових актів, якими необхідно керуватися, якщо
перед підприємствами постають питання,
пов’язані з мобілізаційними та демобілізаційними заходами, наданням працівникам соціальних гарантій. Нагадаємо, що наразі одну з
прогалин, яку сторона відповідача намагалася
використовувати як доказ правомірності своїх дій (відсутність порядку компенсації коштів,
що виплачуються) також усунуто. Постановою
КМУ затверджено Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у
межах середнього заробітку працівників, приз
ваних на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період від 4 березня
2015 р. № 105.
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СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

Тим не менше роботодавцям варто брати
до уваги, що правові норми, які регулюють цю
сферу, зазнають постійного корегування. Так,
поки розглядався позов, тобто з початку поточного року, в статтю 119 КЗпП, що безпосередньо стосується гарантій працівникам, які залучаються до виконання військових обов’язків,
зміни вносилися тричі (відповідно до Законів України від 15 січня 2015 р. № 116-VIII,
від 18 березня 2015 р. № 259-VIII, від 14 травня
2015 р. № 433-VIII).
Після набрання чинності зазначеними законодавчими актами згідно з частиною третьою
статті 119 КЗпП за всіма мобілізованими працівниками, як призваними на військову службу
в особливий період, так і прийнятими за конт
рактом, на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада та компенсується з
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бюджету середній заробіток на підприємстві, де
вони працювали на момент призову, незалежно
від підпорядкування та форми власності. Таким
чином, наразі роботодавець зобов’язаний зберігати за працівником місце роботи та посаду на
весь час, поки працівник не буде демобілізований. Якщо працівник після демобілізації продов
жить служити за контрактом, йому забезпечені
такі ж гарантії на строк укладеного контракту.
Аналогічні обов’язки покладені на підприємства
стосовно осіб, які отримали поранення (до закінчення лікування), потрапили в полон (до дня
повернення), визнані зниклими безвісти (до моменту їх появи або до дня оголошення їх судом
померлими).
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер компанії
«BST Consulting»
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Ольга Саражинська,

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

Правила отримання
путівок до реабілітаційних відділень

санаторно-курортних закладів
за рахунок коштів ФСС з ТВП

З 2015 р. втратив чинність Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240. А тому скасовано надання
ФСС з ТВП таких соціальних послуг, як санаторно-курортні путівки,
путівки до дитячих оздоровчих закладів, дитячі новорічні подарунки,
а також не проводиться часткове фінансування санаторіївпрофілакторіїв, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Натомість
статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 залишено
право застрахованих осіб на лікування в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань або
травм коштом ФСС з ТВП винятково за наявності медичних
показань. Як же отримати путівку до реабілітаційного відділення?
28
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Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105 (далі — Закон №1105);
постанова правління ФСС з ТВП «Про затвердження Порядку отримання застрахованими
особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 25 лютого 2009 р.
№ 12 (далі — Постанова №12);
наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики
України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціаль
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
«Про затвердження Інструкції про порядок видачі листка непрацездатності» від 3 листопада
2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Наказ № 532).

М

едична реабілітація є одним із важли
вих завдань системи охорони здо
ров’я, оскільки дає хворому змогу
повернутися до праці та сприяє соці
альній реабілітації. Мета системи реабілітації —
закріплення досягнутих у стаціонарі позитив
них результатів лікування, стійке відновлення
порушених функцій, пристосування особи до
навколишнього середовища й участі в соціаль
ному житті зі зміненими у зв’язку з хворобою
функціями.

Підстави видання спеціалізованих
путівок до відділень реабілітації
Санаторно-курортний етап відновлювального
лікування показаний для реабілітації після таких
перенесених захворювань та оперативних втру
чань:
 гострого інфаркту міокарда, операцій на
серці та магістральних судинах;
 гострих церебральних порушень;
 оперативних втручань на органах трав
лення;
 опіків;
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 порушень обміну речовин;
 ортопедичних операцій;
 порушень перебігу вагітності.

Право на отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторнокурортного закладу за рахунок
коштів ФСС з ТВП
Оскільки путівки до відділень реабілітації купу
ються за кошти ФСС з ТВП, то й забезпечуються
ними лише застраховані особи та діти застрахованих осіб, у т. ч. на добровільних засадах, і ви
нятково за наявності медичних показань.
Документом, який підтверджує, що його
одержувач є застрахованою особою в системі
загальнообов’язкового державного соціально
го страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими по
хованням на час видання їй путівки до реабілі
таційного відділення санаторно-курортного за
кладу, є довідка страхувальника згідно з додатком 4 до Порядку № 12. Довідка заповнюється
за основним місцем роботи та чинна протягом
місяця.
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Видання путівок до реабілітаційного
відділення санаторно-курортного
закладу
Путівки до реабілітаційних відділень санаторнокурортних закладів серед лікувально-профілак
тичних закладів розподіляються виконавчими
дирекціями відділень ФСС з ТВП відповідно до
наданих ними заявок.
Відбирають і направляють хворих до реабілі
таційних відділень санаторно-курортних закла
дів комісії лікувально-профілактичних закладів.
Застрахованій особі протягом календарного
року може бути виділена лише одна путівка до
реабілітаційного відділення санаторно-курорт
ного закладу.
Путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається застра
хованій особі для її особистого лікування або
для лікування дитини чи двох дітей* у супроводі
одного із застрахованих батьків або застрахова
ної особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальни
ка), безкоштовно.

Оформлення довідки для отримання
путівки до реабілітаційного відділення
Довідка страхувальника складається з двох час
тин:
 верхньої, яку заповнює підприємство (ор
ганізація, установа) або фізична особа — суб’єкт
підприємницької діяльності чи добровільно за
страхована особа;
 нижньої, яку заповнює робочий орган
відділення ФСС з ТВП, за місцем обліку під
приємства (організації, установи), фізичної
особи — суб’єкта підприємницької діяльності,
добровільно застрахованої особи як страху
вальника.
Правила заповнення верхньої частини довідки страхувальником:
* Дитина до 14 років
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 у верхньому лівому куті бланка довідки
зазначається вихідний номер довідки та дата;
 у графі «Надана» вказується прізвище,
ім’я, по батькові застрахованої особи, якій до
відка видається, повністю, в давальному відмін
ку та рік її народження;
 у графі «Працює на посаді» зазначається
повна назва посади, на якій працює одержувач
довідки, фізична особа — суб’єкт підприємниць
кої діяльності замість назви посади вписує слово
«підприємець», а добровільно застрахована осо
ба — слова «добровільно застрахована особа»;
 у графі «Найменування підприємства,
установи, організації» зазначається повна назва
страхувальника, з яким застрахована особа пе
ребуває у трудових відносинах. Фізична особа —
суб’єкт підприємницької діяльності або доб
ровільно застрахована особа в цій графі вказує
своє прізвище, ім’я, по батькові повністю;
 у графі «Найменування районної, міжра
йонної, міської виконавчої дирекції» вказується
повна назва робочого органу відділення ФСС
з ТВП, де підприємство, організація, установа,
фізична особа — суб’єкт підприємницької діяль
ності, добровільно застрахована особа перебу
вають на обліку;
 у графі «Реєстраційний №» вказується
12-значний номер страхувальника, який йому
присвоєно в робочому органі відділення ФСС з
ТВП;
 у графі «На засадах» роботодавці зазна
чають прописом «на загальних засадах», а доб
ровільно застрахована особа вписує слова «на
добровільних засадах»;
 у графі «Код за ЄДРПОУ» вказується іден
тифікаційний код страхувальника з Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій
України, а фізична особа — суб’єкт підприєм
ницької діяльності та добровільно застрахована
особа вказують свій ідентифікаційний номер із
Державного реєстру фізичних осіб — платників
податків та інших обов’язкових платежів. Якщо
фізична особа — суб’єкт підприємницької ді
яльності або добровільно застрахована особа
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через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідо
мила про це орган державної фіскальної служ
би і має відмітку в паспорті, то у графі вказу
ються серія та номер паспорта;
 у графі «Телефон» — контактний номер
стаціонарного телефону із зазначенням теле
фонного коду населеного пункту або мобільно
го телефону підприємства (організації, устано
ви), фізичної особи — суб’єкта підприємницької
діяльності, добровільно застрахованої особи;
 у наступній графі — поточний календар
ний рік і зазначається прописом отримував чи
не отримував одержувач довідки протягом за
значеного року путівку до реабілітаційного від
ділення санаторно-курортного закладу, придба
ну за рахунок коштів ФСС з ТВП;
 у графі «Дата заповнення довідки» вказу
ється дата, коли було заповнено верхню частину
довідки страхувальника.
Після заповнення всіх граф верхньої частини
довідки страхувальника вона підписується керів
ником, головним бухгалтером і головою комісії
(уповноваженим) із соціального страхування,
скріплюється печаткою підприємства (організації,
установи), яка її видала. Фізична особа — суб’єкт
підприємницької діяльності або добровільно за
страхована особа ставить свій підпис у графі «Ке
рівник» (графи для підпису головного бухгалтера
та голови комісії (уповноваженого) із соціального
страхування, якщо таких посад немає, не запо
внюються) і скріплює підпис своєю печаткою
(якщо печатки немає, зазначаються серія та но
мер паспорта).

Завірення довідки страхувальника
робочим органом відділення ФСС з
ТВП
Нижня частина довідки страхувальника заповнюється дирекцією відділення ФСС з ТВП
за місцем реєстрації страхувальника після ре-
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тельної перевірки повноти та правильності заповнення всіх граф верхньої частини довідки
страхувальника.
У ній указується повна назва страхуваль
ника, робочого органу відділення ФСС з ТВП і
12-значний реєстраційний номер страхуваль
ника, присвоєний у робочому органі ФСС з ТВП.
Після цього нижня частина довідки страху
вальника завіряється підписом директора ро
бочого органу відділення ФСС з ТВП, ставиться
дата завірення довідки та скріплюється печат
кою робочого органу відділення ФСС з ТВП.

Вимоги до використання путівки в
реабілітаційне відділення
Поділ путівки до реабілітаційного відділення са
наторно-курортного закладу або її передавання
іншій особі забороняється.

Поділ путівки до реабілітаційного
відділення санаторно-курортного
закладу або її передавання іншій
особі забороняється
Застрахована особа, яка отримала путівку в
реабілітаційне відділення санаторно-курортно
го закладу, зобов’язана повернути до лікувально-профілактичного закладу, який видав пу
тівку, заповнений зворотний талон до путівки
або довідку про факт перебування в санаторнокурортному закладі, засвідчену підписом керів
ника та скріплену печаткою цього закладу, про
що робиться відмітка в журналі обліку путівок
до санаторно-курортних закладів за формою
13-ФСС з ТВП.
Лікувально-профілактичні заклади, на які
покладені медичний відбір і направлення хво
рих до реабілітаційних відділень санаторнокурортних закладів, у разі порушення порядку
забезпечення путівками відшкодовують ФСС з
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ТВП повну вартість путівок. Вартість соціаль
них послуг, отриманих унаслідок зловживань із
боку застрахованої особи або членів її сім’ї, стя
гується з них у судовому порядку.

Оплата часу перебування працівника
на реабілітаційному лікуванні в
санаторно-курортному закладі
Лікування в реабілітаційному відділенні сана
торно-курортного закладу в загальних випадках
триває 24 календарні дні.

Пунктом 10 статті 22 Закону № 1105 перед
бачено надання застрахованій особі, яка направ
ляється на лікування в реабілітаційне відділення
санаторно-курортного закладу після перене
сених захворювань і травм безпосередньо із
стаціонару лікувального закладу, допомоги по
тимчасовій непрацездатності за весь час пере
бування в санаторно-курортному закладі (з ура
хуванням часу на проїзд до санаторно-курорт
ного закладу й у зворотному напрямку).
Пунктом 4.4 Інструкції № 532 передбачено,
що в разі направлення хворого на лікування в
реабілітаційне відділення санаторно-курортно

Зразок оформлення довідки для отримання путівки
Додаток 4
до Порядку отримання
застрахованими особами
і членами їх сімей
санаторно-курортного лікування,
що сплачується за рахунок коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності
Вих. № 24 від 10 серпня 2015 р.
ДОВІДКА
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПУТІВКИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
надана Рибачуку Святославу Ігоровичу, 1978 року народження,
прізвище, ім’я, по батькові

в тому, що він (вона) працює на посаді заступника директора в Товаристві
з обмеженою відповідальністю «Золота нива»_________________________,
найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
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що є платником єдиного внеску та перебуває на обліку в органі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд). Підприємство (установа, організація, фізична особа) перебуває на обліку в
Тернопільській районній дирекції Тернопільського обласного (міського)___
найменування районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції

відділення Фонду за № 220070012345 і бере участь у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності на
загальних
засадах.
загальних, добровільних (указати словами)

Код за ЄДРПОУ 12345678 Телефон 0352-52-85-24.

реєстраційний номер облікової картки платника податку фізичної особи згідно з Державним
реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів

Протягом 2015 календарного року путівку на санаторно-курортне лікування, в т. ч.
указати рік

до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за рахунок
коштів Фонду
не отримував
не отримував(ла), отримував(ла) (указати словами)

Дата заповнення довідки «10» серпня 2015 р.
Керівник

____________

Головний бухгалтер

____________

підпис
МП

підпис

Голова комісії (уповноважений)
із соціального страхування ____________
підпис

Я. В. Мудрий

прізвище, ім’я, по батькові

О. А. Киянець

прізвище, ім’я, по батькові

Л. Н. Забава

прізвище, ім’я, по батькові

Заповнюється за місцем обліку страхувальника в органі Фонду
______Товариство з обмеженою відповідальністю «Золота нива»________
найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

перебуває на обліку в Тернопільській районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції Тернопільського обласного (міського) відділення Фонду за
№ 220070012345
Керівник

____________
підпис

Ю. С. Довгорукий

прізвище, ім’я, по батькові

«11» серпня 2015 р.
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На період доліковування видається
новий листок непрацездатності
го закладу в листку непрацездатності (відкрито
му в стаціонарі лікувального закладу) робляться
такі записи:
 у графі «Примітка» вказуються номер
реабілітаційної путівки, дати початку та за
кінчення путівки, назва санаторно-курортного
закладу;
 у графі «Стати до роботи» зазначається
«доліковування в санаторно-курортному закла
ді» та вказується дата початку путівки.
На період доліковування видається новий
листок непрацездатності (продовження), який
заповнюється таким чином:
 у графі «Причина непрацездатності» но
вого листка непрацездатності підкреслюється
«захворювання загальне — 1»;
 у графі «Режим» указується «санаторний»;
 у графі «Звільнення від роботи» у першо
му стовпчику «З якого числа» вказується дата
початку путівки.
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У правому верхньому кутку листка непра
цездатності ставиться печатка закладу охорони
здоров’я «Для листків непрацездатності».
Далі листок непрацездатності оформлюєть
ся в реабілітаційному відділенні санаторно-ку
рортного закладу:
 у графі «Перебував у стаціонарі» зазна
чаються дати госпіталізації та виписки з реабілі
таційного відділення;
 у графі «Звільнення від роботи» у друго
му стовпчику «До якого числа включно» вказу
ється дата виписки;
 у графі «Стати до роботи» літерами пи
шуть число та місяць, коли стати до роботи,
зазначаються посада, прізвище лікаря та заві
дувача реабілітаційного відділення, їхні підпи
си, що засвідчуються круглою печаткою сана
торно-курортного закладу. В разі продовження
тимчасової непрацездатності підкреслюється
«продовжує хворіти».
Перевіривши правильність оформлення на
даного листка непрацездатності та нарахувавши
допомогу по тимчасовій непрацездатності, ро
ботодавець подає робочому органу ФСС з ТВП
заяву-розрахунок на фінансування матеріаль
ного забезпечення в загальному порядку. 
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Олена Охріменко,

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

Отримання довідки

про заробітну плату для
призначення Чорнобильської
пенсії в разі ліквідації
підприємства без визначення
правонаступника
Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ (далі — Закон № 796);
 постанова КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали вна
слідок Чорнобильської катастрофи» від 23 листопада 2011 р. № 1210 (далі — Постанова № 1210);
 Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечен
ня), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986–1990 роках, затверджене поста
новою КМУ від 16 липня 2012 р. № 685 (далі — Типове положення № 685);
 Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу
в зоні відчуження в 1986–1990 роках, затверджене постановою КМУ від 26 вересня 2012 р. № 886
(далі — Типове положення № 886);
 наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Довідки про заро
бітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986–
1990 роках» від 3 вересня 2012 р. № 536 (далі — Наказ № 536);
 наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми Довідки про заро
бітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 роках» від 12 жовтня 2012 р.
№ 644 (далі — Наказ № 644).
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П

енсії по інвалідності, що настала внаслі
док каліцтва чи захворювання, і пенсії
у зв’язку з втратою годувальника вна
слідок Чорнобильської катастрофи
за бажанням громадян можуть обчислюватись
із заробітку, одержаного за роботу в зоні від
чуження в 1986–1990 рр., у розмірі відшкоду
вання фактичних збитків, який визначається
згідно із законодавством (ст. 54 Закону № 796).

Для обчислення пенсії в розмірі
відшкодування фактичних збитків
особа має надати крім документів,
які підтверджують роботу в зоні
відчуження, також довідку про
заробітну плату

Для обчислення пенсії в розмірі відшкоду
вання фактичних збитків особа має надати крім
документів, які підтверджують роботу в зоні
відчуження, також довідку про заробітну пла
ту. Зважаючи на те, що на ліквідаційні роботи
осіб відряджали (призивали через військові ко
місаріати) з підприємств, установ, організацій,
військових частин (далі — установи), то після
повернення з ліквідаційних робіт і надання до
кументів вказані установи нараховували та ви
плачували заробітну плату (грошове забезпе
чення) за роботу в зоні відчуження. Отже, вся
необхідна інформація щодо нарахування та ви
плати заробітної плати за роботу в зоні відчу
ження, а також документи, які підтверджують
роботу в зоні відчуження (період ліквідаційних
робіт, населений пункт (об’єкт) зони відчужен
ня, тривалість робочого дня тощо), є в устано
вах, то й звертатись за отриманням довідок про
заробітну плату відповідно до статті 15 Закону
№ 796 необхідно до цих установ.
Після аварії на Чорнобильській АЕС мину
ло 29 років, і за цей час ліквідовано немало
державних підприємств, установ, організацій,
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військових частин, а також колгоспів і рад
госпів, з яких особи, які брали участь у лік
відації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, були відряджені або призвані через вій
ськові комісаріати для участі в ліквідаційних
роботах. Документи передані на зберігання
до архівних установ, видати довідки про за
робітну плату нікому і, як наслідок, обчислити
пенсію по інвалідності чи у зв’язку з втратою
годувальника, виходячи із заробітної плати,
отриманої за роботу в зоні відчуження, немає
можливості.
Пенсії в такому випадку обчислюються в мі
німальному розмірі, визначеному Постановою
№ 1210.
Згідно з пунктом 12 Постанови № 1210,
якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільо
вої грошової допомоги, сум індексації та інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством,
крім пенсій за особливі заслуги перед Украї
ною) не досягає в інвалідів — учасників лікві
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
щодо яких установлено причинний зв’язок інва
лідності з Чорнобильською катастрофою, I гру
пи — 285 %, II групи — 255 %, III групи — 225 %
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, то виплачується щомісячна
державна адресна допомога до пенсії в сумі,
якої не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, проводить
ся перерахунок зазначеної допомоги, вихо
дячи з розміру встановленого прожиткового
мінімуму.

У разі зміни прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, проводиться
перерахунок зазначеної допомоги,
виходячи з розміру встановленого
прожиткового мінімуму
Кадровик України
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Отже, наразі (до 30 листопада 2015 р.) роз
мір пенсійної виплати не може бути нижчим
ніж: І групі інвалідності — 2704,65 грн, ІІ групі —
2419,95 грн, ІІІ групі — 2135,25 грн. Із 1 груд
ня 2015 р. розмір виплати має бути не меншим
ніж: І групі інвалідності — 3060,90 грн, ІІ групі —
2738,70 грн, ІІІ групі — 2416, 50 грн.
Для надання можливості інвалідам — учас
никам ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль
ській АЕС, щодо яких встановлено причинний
зв’язок інвалідності з Чорнобильською ката
строфою, реалізувати визначене статтею 54
Закону № 796 право на обчислення пенсії в роз
мірі відшкодування фактичних збитків КМУ за
твердив Типові положення № 685 і № 886. Від
повідно до зазначених положень були створені
комісії з визначення даних про заробітну плату
(грошове забезпечення), яку одержували пра
цівники та військовослужбовці за роботу в зоні
відчуження в 1986–1990 рр.
Регіональні комісії для цивільних осіб
створені при обласних державних адміністра
ціях. Якщо особа, яка брала участь у ліквідації
аварії на ЧАЕС, бажає отримати довідку про за
робітну плату, їй необхідно звернутися з пись
мовою заявою до уповноваженої особи райдер
жадміністрації за місцем реєстрації.
На підставі Типового положення № 886
регіональна комісія розглядає письмові заяви
громадян України з числа інвалідів унаслідок
каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб,
які втратили годувальника внаслідок Чорно
бильської катастрофи, про видання довідки про
заробітну плату, одержану за роботу в зоні від
чуження в 1986–1990 рр., якщо підприємство,
установу або організацію ліквідовано без право
наступника.
За результатами опрацювання поданих осо
бою документів регіональна комісія протягом
місяця з дати реєстрації заяви приймає рішення
про достатність підстав для видання довідки про
заробітну плату.
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На виконання пункту 9 Типового положення
№ 886 Наказом № 644 затверджена форма до
відки про заробітну плату працівників за роботу
в зоні відчуження в 1986–1990 рр.
Аналогічно вирішене питання видання до
відок і колишнім військовослужбовцям. За Ти
повим положенням № 685, якщо військову
частину, інше військове формування, орган
і підрозділ внутрішніх справ або цивільного
захисту, підприємство, установу, організацію
системи міністерства та СБУ ліквідовано без
визначення правонаступника, письмові заяви
громадян України про видання довідок роз
глядаються регіональними комісіями, створе
ними при обласних військових комісаріатах,
територіальних органах міністерства та регіо
нальних органах СБУ.
Форма довідки про заробітну плату (грошо
ве забезпечення), одержану особою за роботу
(службу) в зоні відчуження в 1986–1990 рр., за
тверджена Наказом № 536.
Слід зазначити, що в разі незгоди з рішенням
регіональної комісії особа може подати такій
комісії заяву із запереченням проти прийнятого
рішення з вимогою передати документи на роз
гляд центральній комісії (для цивільних осіб —
комісія Мінсоцполітики, для військовослужбов
ців — комісії при міністерствах, СБУ).
Регіональна комісія у триденний строк подає
заяву разом із документами заявника централь
ній комісії для розгляду та прийняття рішення.
Протягом дії урядових постанов комісіями
прийнято рішення та видано 1057 довідок про
заробітну плату за роботу в зоні відчуження,
з них 752 довідки видано регіональними комісі
ями, створеними при обласних державних адмі
ністраціях, і 305 довідок видано регіональними
комісіями, створеними при обласних військових
комісаріатах, територіальних органах міністер
ства та регіональних органах СБУ. В середньо
му розмір пенсії після перерахунку збільшився
на 963,94 грн. 
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Ярина Арисеньєва,

консультант з питань оподаткування
та бухгалтерського обліку

Грошова позика

працівнику підприємства
Грошей ніколи не буває забагато, навпаки, їх досить часто не вистачає навіть
працюючій людині. Зрозуміло, що йдеться не про харчування та одяг, але ж не
тільки вони є життєвими потребами: одному потрібні гроші на житло, іншому — на
навчання або весілля. У скрутній ситуації людина зазвичай звертається до когось із
проханням позичити гроші. Для працюючої людини досить часто роль позикодавця
виконує рідне підприємство. Про те, як підприємству надати своєму працівникові
грошову позику, не порушуючи чинне законодавство, з’ясуємо далі в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Цивільний кодекс України від 16 березня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ);
 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про
можливість надання юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм право
вим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та
надання поручительств» від 31 березня 2006 р. № 5555 (далі — Розпорядження № 5555);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

Ч

инним на сьогодні цивільним законо
давством визначені два поняття
користування протягом певного стро
ку чужим майном — позичка та пози
ка. За договором позички (ст. 827 ЦКУ) одна
сторона безоплатно передає другій для
користування протягом установленого стро
ку річ. А за договором позики (ст. 1046 ЦКУ)
одна сторона передає другій у власність
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на деякий час кошти або інші речі, визначені
родовими ознаками. Правовідносини за цими
двома договорами мають свої особливості
та відмінності. Одна з відмінностей полягає
в тому, що за договором позички не можна
надавати в користування кошти. Отже, опе
рації з надання підприємством працівникові
коштів потрібно оформляти саме договором
позики.

Кадровик України

Пільги працівникам

Правові підстави надання позики
працівнику
Для підприємств, які самостійно забезпечують
себе коштами, чинним законодавством не вста
новлено заборони та жодних обмежень стосовно
надання своїм працівникам грошових позик. Ра
зом із тим для установ, що фінансуються з бюд
жету та не мають права розпоряджатися закрі
пленим за ними майном, установлені обмеження
щодо можливості бути позикодавцем (частина
четверта ст. 16 Бюджетного кодексу України).
Таким чином, усі інші (не бюджетні) підпри
ємства, які мають власні кошти та майно, мо
жуть надавати своїм працівникам, якщо вони
звертаються з таким проханням, грошові пози
ки на певний строк. Це підтверджує і Розпоря
дження № 5555. У ньому зазначено, що всі юри
дичні особи, які не є фінансовими установами,
мають право за рахунок власних коштів надава
ти позики. Статус одержувача грошової позики
Розпорядження № 5555 не визначає, тому мож
на зробити висновок, що підприємства — юри
дичні особи можуть надавати грошові позики
і юридичним особам, і фізичним особам — сво
їм працівникам.

Увага!
Надавати позику підприємство може тільки
за рахунок власних, а не взятих у кредит
коштів. Також не можна видавати працівнику позику за рахунок коштів, призначених
для сплати податків/зборів і заробітної
плати. Тобто це мають бути власні нецільові «вільні» кошти підприємства.

Документальне оформлення надання
грошової позики
Грошова позика надається працівнику на підста
ві його заяви, в якій він має обов’язково зазна
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чити бажану суму та строк, на який він планує
її отримати. Заява подається на ім’я керівника
підприємства, який після її розгляду, врахову
ючи фінансові можливості підприємства, при
ймає рішення щодо надання позики або відмови
в цьому. В разі позитивного рішення керівника
видається наказ по підприємству. Зразок такого
наказу наведено в додатку 1.
Зауважимо, що самостійно приймати рі
шення стосовно надання працівникові гро
шової позики керівник має право тільки
якщо на підприємстві є колективний договір,
оформлений належним чином, і ним перед
бачено такий вид пільги. Питання надання
грошових позик працівникам підприємства
зазвичай передбачається в розділі «Соціальне
забезпечення працівників» разом з можливіс
тю надання путівок, матеріальної допомоги,
оплати лікування тощо.
У разі відсутності колективного договору
підприємство може розробити внутрішній ло
кальний документ, наприклад, положення про
надання грошової позики.
Позику слід надавати обов’язково на підставі
договору, який вважається укладеним із момен
ту передання коштів (ст. 1046 ЦКУ). Таке пере
дання коштів потрібно зафіксувати докумен
тально. Підтвердним документом може бути
видатковий касовий ордер (якщо працівник
отримує кошти в касі підприємства) або випис
ка з банківського рахунку чи розписка працівни
ка (якщо кошти перераховані йому на картко
вий рахунок).

Укладення договору про надання
позики
Статтею 1047 ЦКУ визначено, що в разі коли по
зикодавцем є підприємство — юридична особа,
договір позики обов’язково укладається в пись
мовій формі незалежно від суми. Нотаріальне
посвідчення договору не є обов’язковим, але
за бажанням сторін це можна зробити.
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Додаток 1
Зразок оформлення наказу про надання грошової позики працівнику підприємства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС»
НАКАЗ
27.08.2015

м. Львів

№ 137-К

Про надання грошової позики
На підставі пункту 5 розділу VII «Соціально-економічні пільги та гарантії»
колективного договору та виходячи із фінансових можливостей товариства
НАКАЗУЮ:
1. Надати Шостак Оксані Іванівні, менеджеру з продажу, грошову позику
в розмірі 60 000,00 грн (шістдесят тисяч гривень 00 копійок) на придбання
житла, уклавши з нею відповідний договір.
2. Головному бухгалтеру Павленко Ганні Михайлівні щомісяця утримувати
із Шостак О. І. 25 % зарплати для погашення наданої позики відповідно до
укладеного договору.
Директор
ТОВ «Прогрес»
З наказом ознайомлені:

Зеленський
Шостак
Павленко

Під час укладення договору позики сторо
ни — підприємство та працівник — мають досяг
ти згоди щодо всіх його істотних умов, до яких
належать:
Предмет договору. Предметом договору
позики є кошти — як готівкові, так і безготівкові.
Обов’язково слід вказати розмір суми, що пере
дається працівнику. Зауважимо, що жодних об
межень законодавством не встановлено.
Проценти за договором. Договір грошової
позики може бути платним (із нарахуванням
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П. Б. Зеленський
27.08.2015
27.08.2015

процентів від суми позики) і безоплатним (без
процентним). Згідно з пунктом 1 частини дру
гої статті 1048 ЦКУ договір грошової позики
вважається безпроцентним за умови, що він
укладений між фізичними особами на суму, яка
не перевищує 50-кратного розміру неоподатко
вуваного мінімуму доходів громадян (850 грн)
і не пов’язаний із підприємницькою діяльністю
хоча б однієї із сторін. Ця умова не підходить для
випадку надання підприємством позики своєму
працівникові, навіть якщо він буде використо

Кадровик України

Пільги працівникам

вувати кошти на власні соціальні потреби. Тому,
враховуючи норму частини першої статті 1048
ЦКУ (якщо договором не встановлений розмір
процентів, він визначається на рівні облікової
ставки Національного банку України), радимо
прописувати в договорі, що позика видається
під 0 %.
Якщо ж керівник підприємства запропо
нує працівникові сплачувати за користування
позикою проценти, йому слід пам’ятати, що,
по-перше, отримання підприємством доходу
у вигляді процентів від працівника не узгоджу
ється із соціальною направленістю надання
позики. А, по-друге, в такому випадку договір
позики можна розглядати як фінансову послу
гу, яку мають право надавати лише фінансові
установи. Тому підприємствам, що не мають
статусу фінансових установ, все ж краще ви
давати саме безпроцентні позики та фіксувати
це в договорі.

Підприємствам, що не мають
статусу фінансових установ, все ж
краще видавати саме безпроцентні
позики та фіксувати це в договорі
Обов’язки сторін. Основними обов’язками
підприємства і працівника є перерахування
та повернення коштів у строки та в порядку,
встановлені договором.
Термін повернення позики. Якщо кон
кретний термін повернення позики не вста
новлено договором, тоді працівнику необхід
но повернути позику протягом 30 днів від дня
пред’явлення вимоги позикодавцем (ст. 1049
ЦКУ). За бажанням працівник може повернути
позику достроково, якщо умовами договору
не встановлено інше. Грошова позика вважа
ється поверненою в момент зарахування по
зиченої грошової суми на банківський рахунок
підприємства.
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Порядок повернення позики. Договором
можуть бути передбачені різні умови повер
нення суми позики: в повній сумі через пев
ний проміжок часу або шляхом щомісячних
відрахувань із заробітної плати працівника
до повного погашення всієї суми. Зауважи
мо, що в разі погашання працівником позики
шляхом щомісячних відрахувань із його зар
плати можна не застосовувати норми трудо
вого законодавства, які передбачають обме
ження розміру утримань із заробітної плати
(не більше 20 %, а у випадках, окремо перед
бачених законодавством України, — 50 % за
робітної плати, яка належить до виплати пра
цівникові), оскільки вони стосуються тільки
примусових утримань (ст. 128 КЗпП). А в разі
повернення позики відрахування із заробітної
плати здійснюються винятково за домовле
ністю сторін.
Відповідальність за прострочення повернення позики. За несвоєчасне повернення по
вної суми позики або її частини зазвичай до
говором передбачається сплата працівником
неустойки (пені, штрафу). Якщо сума неустойки
в договорі не зафіксована, підприємство на під
ставі статті 625 ЦКУ має право вимагати від
боржника повернення коштів з урахуванням
установленого індексу інфляції за весь період
прострочення, а також 3 % річних із простроче
ної суми.
Таким чином, істотними умовами догово
ру грошової позики мають бути встановлені
порядок її надання та повернення й засто
сування фінансових санкцій у випадку по
рушення домовленості сторін щодо позики.
Зразок типового договору позики наведено
в додатку 2.

Оподаткування позики
З метою оподаткування грошова позика, яка
надається працівникові, розглядається як по
воротна фінансова допомога. Так, згідно з
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Додаток 2

ДОГОВІР ГРОШОВОЇ ПОЗИКИ № 2
м. Львів

31.08.2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрес» (далі — «Позикодавець»), в особі директора
Зеленського Павла Борисовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та працівник підприємства
Шостак Оксана Іванівна (далі — «Позичальник»), з другого, уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до цього договору Позикодавець надає Позичальнику поворотну грошову позику
на придбання житла в розмірі, установленому пунктом 2.1 цього договору, а Позичальник зобов’язується
повернути Позикодавцю отриману позику в повному розмірі та в термін, установлений пунктом 5.1 цього договору.
2. РОЗМІР ПОЗИКИ ТА ПРОЦЕНТІВ
2.1. Розмір позики на підставі договору становить 60 000,00 грн (шістдесят тисяч гривень 00 копійок).
2.2. Позика за цим договором є поворотною. За користування позикою сплачується 0 %.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ
3.1. Позикодавець перераховує позику в розмірі, зазначеному в пункті 2.1 цього договору, у безготівковому порядку на картковий рахунок Позичальника № 123456789012 в банку «ПриватБанк» не пізніше
1 вересня 2015 р.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір набирає чинності з моменту надання Позикодавцем грошової позики Позичальнику
та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов’язань згідно з цим договором.
5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
5.1. Дата повернення позики — 1 вересня 2020 р.
5.2. Позичальник зобов’язується повернути всю суму позики (або неповернену її частину в разі дострокового погашення частини позики) не пізніше терміну, встановленого пунктом 5.1 цього договору.
5.3. Позика підлягає поверненню шляхом щомісячного утримання із заробітної плати Позичальника
25 % від неї.
5.4. Позика, надана відповідно до цього договору, може бути повернута Позичальником достроково.
5.5. Позика вважається повернутою в момент утримання останньої частини грошової суми, що надавалася.
5.6. У випадку звільнення Позичальника з роботи до моменту повного повернення позики він повинен внести грошову суму, що залишилася непогашеною, до каси підприємства.
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5.7. Строк повернення позики, встановлений пунктом 5.1 цього договору, може бути продовжено
за згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до договору.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА
6.1. У випадку прострочення повернення позики в термін, установлений пунктом 5.1 цього договору,
Позичальник сплачує штраф у розмірі 10 % непогашеної суми позики.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Всі правовідносини, які можуть виникнути під час виконання договору та не врегульовані ним,
регулюються нормами чинного законодавства України.
7.2. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін. Обидва екземпляри
мають однакову юридичну силу.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВ «Прогрес»

підпунктом 14.1.257 ПКУ поворотною фінансо
вою допомогою вважається сума коштів, нада
на платнику податків у користування за догово
ром, який не передбачає нарахування процентів
або надання інших видів компенсації у вигляді
плати за користування такими коштами, та є
обов’язковою до повернення.
На підставі підпункту 165.1.31 ПКУ основна
сума поворотної фінансової допомоги (пози
ки), отриманої працівником, не включається
до його загального місячного (річного) оподат
ковуваного доходу і, відповідно, не оподаткову
ється податком на доходи фізичних осіб. Отже,
протягом усього строку дії договору позики ви
дана за ним сума коштів не вважається доходом
працівника.
Згідно з Інструкцією № 5 сума грошової по
зики, наданої працівнику, не належить до фон
ду оплати праці, тобто вона не включається
ні до основної, ні до додаткової заробітної плати
та інших заохочувальних і компенсаційних ви
плат. Це означає, що сума позики не є об’єктом
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ПОЗИЧАЛЬНИК
Шостак О. І.

для нарахування та утримання єдиного соціаль
ного внеску.

Якщо працівник-позичальник
звільняється
Може так трапитися, що працівник, якому на
дана позика, вирішить звільнитися до закін
чення строку дії договору, та на цей момент
у нього залишатиметься непогашена частина

Увага!
Навіть за наявності боргу підприємство
не може заборонити працівникові звільнятися, оскільки трудові відносини між працівником і підприємством регулюються трудовим
законодавством, зокрема КЗпП, а відносини
за договором грошової позики — цивільним
законодавством.
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Сума прощеного боргу
вважатиметься для працівника
додатковим благом від роботодавця

позики. Як у такому випадку діяти підприєм
ству?
Тому якщо умовами договору передбаче
но, що в разі звільнення працівник зобов’язаний
погасити частину позики, що залишилася, він
має внести кошти до каси підприємства або пе
рерахувати на його поточний рахунок.
Якщо ж договір грошової позики не містить
умов, які б зобов’язували працівника повертати
непогашену частину позики під час звільнення,
такий працівник у подальшому може продов
жувати гасити свою заборгованість відповідно
до графіка платежів, установленого договором.
Якщо ж працівник відмовляється гасити свій
борг, підприємство може подати на працівника
позов до суду або простити йому суму заборго
ваності. Залежно від обраного підприємством
варіанту працівнику доведеться сплатити по
даток на доходи фізичних осіб в різні терміни
та в різних сумах.
Так, якщо підприємство вирішить стягнути
з працівника суму заборгованості через суд,
то лише після закінчення строку позовної дав
ності (ст. 256 ЦКУ) частину непогашеної суми
позики, яка перевищує суму, що становить 50 %
місячного прожиткового мінімуму, чинного для
працездатної особи на 1 січня звітного подат
кового року, працівник повинен буде включити
до складу свого загального річного оподаткову
ваного доходу і сплатити з неї податок на доходи
фізичних осіб (пп. 164.2.7 ПКУ). Тобто у 2015 р.
законодавством дозволено не оподатковувати
непогашену частину боргу в розмірі 609,00 грн
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(1218 грн × 50 %). Звертаємо увагу на те, що
підприємство в такому випадку не несе жодної відповідальності за несплату/несвоєчасну
сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, оскільки це є обов’язком фізичної осо
би (колишнього працівника підприємства).
Якщо керівництвом підприємства буде
прийнято рішення стосовно прощення боргу
своєму працівникові, його слід підтвердити на
казом або укласти додаткову угоду до договору
про надання грошової позики. Сума прощеного
боргу вважатиметься для працівника додатко
вим благом від роботодавця, а порядок її опо
даткування визначено підпунктом «д» підпункту
164.2.17 ПКУ. Так, відповідно до вказаної норми
оподаткуванню підлягає сума боргу працівни
ка, прощеного (анульованого) підприємством
за його самостійним рішенням, не пов’язаним
із процедурою банкрутства, до закінчення стро
ку позовної давності, якщо його сума перевищує
50 % мінімальної заробітної плати (в розрахунку
на рік), установленої на 1 січня звітного подат
кового року. Тобто в 2015 р. неоподатковувана
сума прощеного за рішенням роботодавця бор
гу працівника становить 7308 грн ((1218 грн ×
×12 міс.) × 50 %). Роботодавець зобов’язаний
повідомити працівника про прощення боргу од
ним із таких способів:
 направити йому рекомендований лист
із повідомленням про вручення;
 надати повідомлення боржнику під під
пис особисто.
Суму прощеного (анульованого) боргу під
приємство має відобразити в податковому роз
рахунку за формою № 1ДФ, але сплатити по
даток працівник має самостійно. І лише в разі
неповідомлення колишнього працівника про
прощення (анулювання) його боргу підприєм
ству доведеться ще й перерахувати до бюджету
необхідну суму податку на доходи фізичних осіб
(пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ). 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Віталій Пузько,

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

Працюю дев’ять місяців бібліотекарем у середній школі. Скоро
буду йти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Наразі хотіла б використати щорічну відпустку, але у відпустці мені відмовили, мотивуючи тим, що щорічна відпустка перед «декретною»
не надається. Чи правомірні дії адміністрації установи?

Одним із видів відпусток, перелік
яких наведений у статті 4 Закону
України «Про відпустки» від 15 лис
топада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки), є щорічна основна.
Щорічна основна відпустка надається пра
цівникам тривалістю не менш як 24 календар
них дні за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового дого
вору.
Відповідно до абзацу п’ятого статті 10 За
кону про відпустки право працівника на що
річні основну та додаткові відпустки повної
тривалості у перший рік роботи настає після
закінчення шести місяців безперервної роботи на підприємстві.
В той же час щорічні відпустки повної три
валості до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи у перший рік роботи на
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підприємстві за бажанням працівника також
надаються жінкам перед відпусткою у зв’язку
з вагітністю та пологами або після неї, про що
йдеться в пункті 1 абзацу сьомого статті 10
Закону про відпустки.
Про приєднання щорічної відпустки до
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
йдеться також і в статті 180 КЗпП, а саме:
в разі надання жінкам відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами власник або уповно
важений ним орган зобов’язаний за заявою
жінки приєднати до неї щорічні основну та до
даткову відпустки незалежно від тривалості її
роботи на підприємстві, в установі, організації
в поточному робочому році.
Отже, адміністрація установи не має права відмовляти жінці в наданні їй щорічної
відпустки перед настанням права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
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Чи має переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва
та праці жінка, яка сама виховує інваліда з дитинства 1996 р. н.?

Особи, які мають переважне право
на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв’язку із
змінами в організації виробництва та праці.
Відповідно до статті 42 КЗпП у разі скорочен
ня чисельності чи штату працівників у зв’язку із
змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається
працівникам із більш високою кваліфікацією та
продуктивністю праці.
За рівних умов продуктивності праці та квалі
фікації перевага в залишенні на роботі надається:
 сімейним — за наявності двох і більше
утриманців;
 особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
 працівникам із тривалим безперервним
стажем роботи на підприємстві, в установі, ор
ганізації;
 працівникам, які навчаються у вищих і се
редніх спеціальних учбових закладах без відриву
від виробництва;
 учасникам бойових дій, інвалідам війни й
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
 авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських про
позицій;
 працівникам, які дістали на цьому підпри
ємстві, в установі, організації трудове каліцтво
або професійне захворювання;
 особам із числа депортованих з України,
протягом п’яти років, з часу повернення на по
стійне місце проживання до України;
 працівникам із числа колишніх військово
службовців строкової служби, військової служби
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за призовом під час мобілізації, на особливий пе
ріод, військової служби за призовом осіб офіцер
ського складу й осіб, які проходили альтернатив
ну (невійськову) службу, — протягом двох років
із дня звільнення їх зі служби.
Однак і цей перелік не є вичерпним, оскіль
ки в статті 42 КЗпП зазначено, що перевага в
залишенні на роботі може надаватися й іншим
категоріям працівників, якщо це передбачено за
конодавством України.
Отже, в разі скорочення чисельності чи шта
ту працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва та праці безумовною перевагою на
залишення на роботі користуються працівники з
більш високою кваліфікацією та продуктивністю
праці. А вже після них перевагою в залишенні на
роботі користуються працівники з однаковою
продуктивністю праці та кваліфікацією, проте
з різним соціальним статусом (абзац перший
ст. 42 КЗпП).
Коло осіб, щодо яких встановлено обмеження на звільнення
У разі скорочення чисельності чи штату пра
цівників у зв’язку із змінами в організації вироб
ництва та праці також слід брати до уваги пра
цівників, щодо яких встановлено обмеження на
звільнення.
Так, на підставі статті 184 КЗпП звільнення ва
гітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років (до шести років — частина шоста ст. 179),
одиноких матерів за наявності дитини віком до
14 років або дитини-інваліда з ініціативи влас
ника або уповноваженого ним органу не допус
кається, крім випадків повної ліквідації підпри
ємства, установи, організації, коли допускається
звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
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Зазначені жінки обов’язково працевлаштову
ються також у випадках їх звільнення після закін
чення строкового трудового договору. На період
працевлаштування за ними зберігається середня
заробітна плата, але не більше трьох місяців із
дня закінчення строкового трудового договору.
Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
Згідно з частиною другою статті 14 Закону
України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067) для
працевлаштування громадян (крім інвалідів, які
не досягли пенсійного віку, встановленого стат
тею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», норматив пра
цевлаштування на роботу яких установлюється
Законом України «Про основи соціальної захи
щеності інвалідів в Україні»), зазначених у частині
першій статті 14 Закону № 5067, підприємствам,
установам та організаціям із чисельністю штатних
працівників понад 20 осіб установлюється квота в

розмірі 5 % середньооблікової чисельності штат
них працівників за попередній календарний рік.
А відповідно до частини першої статті 14 За
кону № 5067 до категорій громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуван
ню, належить один із батьків, який утримує без
одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку).
Якщо один із батьків, який утримує без одно
го з подружжя інваліда з дитинства, потрапляє
під скорочення, роботодавцю знову доведеть
ся вирішувати питання про пошук працівників
«квотної» категорії та їх працевлаштування. Саме
тому в разі скорочення чисельності чи штату
працівників у зв’язку із змінами в організації ви
робництва та праці роботодавцю краще залиши
ти таких працівників на своїх робочих місцях.
Отже, в разі скорочення чисельності чи шта
ту працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва та праці жінка, яка сама виховує ін
валіда з дитинства 1996 р. н., матиме переважне
право на залишення на роботі.

На запитання читачів відповідає

Галина Мастюгіна,

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

Чи залишилися жінки, яких не торкнулися зміни законодавства,
і вони, як і раніше, виходять на пенсію після досягнення встановленого для них законодавством пільгового пенсійного віку?
Пенсійний вік не було підвищено:
 багатодітним жінкам (які народи
ли п’ятьох і більше дітей);
 матерям інвалідів із дитинства;
 жінкам-військовослужбовцям, які брали
участь у бойових діях, або стали інвалідами вна
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слідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих
під час захисту Батьківщини або виконання
інших обов’язків військової служби (службових
обов’язків), або внаслідок захворювання,
пов’язаного з перебуванням на фронті чи вико
нанням інтернаціонального обов’язку;
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 дружинам, якщо вони не взяли повторний
шлюб, і матерям військовослужбовців, осіб
начальницького та рядового складу органів вну
трішніх справ, які померли (загинули) у період
проходження військової служби (виконання
службових обов’язків) чи після звільнення із
служби, але внаслідок поранення, контузії, калі
цтва, отриманих під час виконання обов’язків
військової служби (службових обов’язків), захво

Жінки, які мають право на достроковий вихід на пенсію

Пенсійний вік

Необхідний
страховий
стаж

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні
карлики

40 років

не менше
15 років

Інваліди по зору I групи — сліпі й
інваліди з дитинства I групи

40 років

не менше
10 років

Військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу
органів внутрішніх справ, які
брали участь у бойових діях, а
також ті, хто став інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту
Батьківщини або виконання інших
обов’язків військової служби
(службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного
з перебуванням на фронті чи
виконанням інтернаціонального
обов’язку, дружини, якщо вони не
взяли повторний шлюб, і матері
військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу
органів внутрішніх справ,
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рювання, пов’язаного з перебуванням на фронті,
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастро
фи чи виконанням інтернаціонального обов’язку;
 жінкам, хворим на гіпофізарний нанізм
(ліліпути), диспропорційним карликам;
 жінкам — інвалідам по зору I групи —
сліпим та інвалідам із дитинства I групи;
 жінкам, які працювали на Крайній Пів
ночі.

50 років

Нормативно-правовий акт,
яким надано право виходу
на пенсію

не менше
20 років
пункт 3 розділу XV Закону України «Про
загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон
№ 1058)
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Пенсійний вік

Необхідний
страховий
стаж

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку; матері інвалідів із дитинства,
які виховали їх до цього віку

50 років

не менше
15 років

Жінки, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше
20 календарних років у місцевостях, які прирівняні до районів
Крайньої Півночі

50 років

20 років

угода між урядом України й
урядом Російської Федерації від 15 січня 1993 р.

незалежно від
стажу

пункт «ж» частини першої
статті 13 Закону України
«Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788- XII, пункт 2 розділу
XV Закону № 1058, постанова
KМУ «Про порядок призначення пенсій на пільгових
умовах жінкам, які працюють
в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро
і більше дітей» від 16 травня
1992 р. № 244

Жінки, які мають право на достроковий вихід на пенсію

Нормативно-правовий акт,
яким надано право виходу
на пенсію

які померли (загинули) у період
проходження військової служби
(виконання службових обов’язків)
чи після звільнення із служби, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання
обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання,
пов’язаного з перебуванням на
фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку

Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та
виховали п’ятьох і більше дітей
до 14-річного віку (в т. ч. усиновлених)
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незалежно
від віку

49

КАЛЕНДАР

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

ЖОВТЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

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 захисни
ка України). Скорочений робочий день — 13 жовтня. Норма тривалості
робочого часу — 167 годин

ЛИСТОПАД
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

Робочих днів — 21; вихідних — 9. Норма тривалості робочого часу —
168 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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01.10 М
 іжнародний день
музики (традиц.)
02.10 В
 сесвітній день
архітектури (традиц.)
04.10 Д
 ень працівників освіти
08.10 Д
 ень юриста
09.10 В
 сесвітній день пошти
(традиц.)
10.10 Д
 ень працівників
стандартизації та метрології
11.10 Д
 ень художника
11.10 Д
 ень працівників державної
санітарно-епідеміологічної
служби
14.10 Д
 ень захисника України
14.10 М
 іжнародний день
стандартизації (традиц.)
17.10 Д
 ень працівників целюлозно-паперової промисловості
18.10 Д
 ень працівників харчової
промисловості
25.10 Д
 ень автомобіліста і
дорожника   
01.11 Д
 ень працівника соціальної
сфери  
03.11 Д
 ень ракетних військ і
артилерії
03.11 Д
 ень інженерних військ
04.11 Д
 ень залізничника
08.11 В
 сесвітній день якості (традиц.)
09.11 В
 сеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
15.11 Д
 ень працівників сільського
господарства
16.11 Д
 ень працівників радіо,
телебачення та зв’язку
16.11 Д
 ень морської піхоти
17.11 Д
 ень студента
19.11 Д
 ень скловиробника
19.11 Д
 ень працівників гідрометеорологічної служби
21.11 В
 сесвітній день
телебачення (традиц.)
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ПРАКТИКА
52 Трудові судові спори
68 Діловодство
82 Атестація працівників
89 Трудові відносини
96 Вебінар

трудові судові спори

Євгенія Каляпіна,

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

Підводні камені

практичної реалізації
законодавства про відпустки

З

астосування законодавства про відпустки традиційно залишається предметом розбіжностей і дискусій.
Об’єктивною причиною цього є те, що
сфера трудового законодавства досі залишається далекою від досконалості. Щоб переконатися в цьому, варто ознайомитися з великим списком нормативно-правових актів, що
належать до цієї тематики. Крім основного
законодавчого акта, який регулює питання
надання й оформлення відпусток, визначає
їх тривалість та особливості надання, яким є
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96), до нього входить також цілий ряд
постанов КМУ, наказів Міністерства праці та
соціальної політики тощо. Таким чином, правові норми з цього питання розосереджені в
різних законодавчих і нормативних документах, у результаті чого їх окремі положення
можуть суперечити одне одному, а відсутність єдиного комплексного нормативноправового акта, що стосується законодавчого
регулювання гарантії права на відпочинок,
тягне за собою наявність білих плям у законодавстві про відпустки. Досить велика кількість роз’яснень офіційних органів із цього
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питання, які часто просто констатують відсутність чіткої законодавчої регламентації
того чи іншого аспекту, а іноді висловлюють
суперечливу думку, не сприяють проясненню
картини.
Незважаючи на те що в останній період законодавство про відпустки не зазнавало кардинальних змін, окремі його норми та розділи
постійно коригуються (наприклад, норми щодо
соціальних відпусток). Природно, що такий стан
справ відображається в судовій практиці. Але її
також не можна визнати однозначною та безперечною.
Ми зупинимося на найбільш важливих, на
наш погляд, моментах, які можуть спричинити
негативні для підприємства наслідки.

Відхилення від установлених правил
надання й оформлення відпусток

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Ця
норма Основного Закону реалізується наявністю у працівника права на використання відпустки визначеної тривалості з установленою періодичністю, а також обов’язком роботодавця надавати й оплачувати такі відпустки. Як і в багатьох інших випадках, інтереси сторін трудового
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договору не збігаються, між ними виникають
розбіжності. Так, на деяких підприємствах (найчастіше це невеликі компанії приватної сфери)
роботодавці нехтують своїми обов’язками та
не надають регулярно відпустки, вдаються до
надання відпустки меншої тривалості, офіційно
оформляючи повну тривалість відпустки, тощо.
У той же час неодноразово доводиться чути від
кадровиків про небажання самих працівників
вчасно використовувати гарантовану державою відпустку, внаслідок чого вони накопичуються, іноді така ситуація може зберігатися
протягом тривалого часу.
Тут необхідно згадати положення статті 11
Закону № 504/96, згідно з яким за загальним
правилом установлено пряму заборону ненадання щорічних відпусток повної тривалості
протягом двох років поспіль. Крім того, особам віком до 18 років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за
роботу із шкідливими та важкими умовами
чи з особливим характером праці, відпустка
обов’язково має надаватися протягом робочого року.
Таким чином, думку Мінсоцполітики, яка
неодноразово була зафіксована в його роз’яс
неннях, про те, що ненадання щорічних від
пусток у терміни, визначені Законом № 504/96
і КЗпП, є грубим порушенням трудового за
конодавства, необхідно визнати абсолютно
обґрунтованою. Варто також згадати, що цей
пункт включено до переліку питань, які підлягають перевірці представниками Державної інспекції України з питань праці, а цей документ
є невід’ємною частиною Акта перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове соціальне страхування, форма якого затверджена
наказом Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 р. № 390. Отже, в разі виявлення факту ненадання працівнику відпустки
у встановлені законом терміни роботодавець
може бути притягнений до відповідальності
згідно із законодавством.
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Із матеріалів судової практики: як цивільних процесів, що стосуються вирішення трудових спорів, так і адміністративних справ
щодо оскарження роботодавцями рішень
контролюючих органів, можна переконатися,
що суди дотримуються в цьому питанні аналогічної думки.
Тим не менше кожне правило передбачає
наявність винятків. Так, у наведеному нижче
судовому рішенні (постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 15 квітня
2015 р.) суд визнав обґрунтованою позицію
роботодавця щодо невикористання керівником підприємства відпусток протягом кількох
років поспіль, оскільки положення про можливість використання відпустки на власний
розсуд, її перенесення або поділу закладено до
контракту з керівником, укладеного на підставі статті 21 КЗпП у встановленому законодавством порядку.
В інших випадках суди, керуючись нормою статті 11 Закону № 504/96, однозначно
визнають подібні факти порушеннями, навіть
тоді, коли працівники самі відмовляються від
надання відпустки, в т. ч. підтверджуючи цей
факт у письмовій формі. Тому примусове відправлення працівника у відпустку визнається
правомірним і таким, що жодним чином не
обмежує його права, незважаючи на думку
працівника з цього приводу.
Однак у подібних випадках адміністрації підприємства та кадровій службі варто
звернути увагу на формальну сторону відносин із працівниками, тобто забезпечити
дотримання необхідної процедури. Однією з
обов’язкових умов тут є своєчасне та правильне складання графіка відпусток, який не просто є обов’язковим документом, передбаченим
статтею 10 Закону № 504/96 (отже, сама по
собі його відсутність вже буде розцінюватися
як порушення з боку роботодавця), але і зручним інструментом планування виробничого
процесу на підприємстві, а також обґрунтуванням правомірності рішень і дій адміністрації.
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Саме наявність графіка дає змогу роботодавцю
відправити у відпустку працівника, який відмовляється використати своє право на відпочинок.
Як указує Мінсоцполітики у своєму листі від
21 червня 2012 р. № 207/13/116-12: якщо працівник не бажає використати надане йому Конституцією України, Законом № 504/96 право на
відпочинок (щорічну відпустку), з урахуванням
того, що роботодавець несе відповідальність
за ненадання відпустки, останній має право
самостійно, без заяви працівника, визначити
дату початку відпустки в межах, установлених
графіком, і видати наказ, із яким має бути ознайомлений працівник. Нагадаємо, що повідомити про дату початку відпустки варто не пізніше
ніж за два тижні до її початку.
На думку Мінсоцполітики, в разі ігнорування цього наказу працівник за рішенням адміністрації може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, оскільки відповідно
до статті 139 КЗпП працівники зобов’язані
своєчасно та точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця.
Ще одним поширеним відхиленням від
установлених законодавчих правил є несвоєчасна виплата працівникові коштів за період перебування у відпустці, яка має здійснюватися не пізніше ніж за три дні до її початку.
Це загрожує не тільки тим, що у працівника
з’являється право надалі використати відпустку у зручний для нього період, але і можливістю застосування до роботодавця заходів
юридичної відповідальності, якщо цей факт
буде виявлено контролюючими органами, навіть якщо працівник не скаржитиметься.
Однак не у всіх випадках несвоєчасна виплата заробітної плати за період відпустки
визнається порушенням. Нагадаємо, що необхідною передумовою правопорушення є наявність вини в діях особи, яка його вчинила.
Таким чином, не може визнаватися порушенням пізніша виплата коштів, якщо працівник
подав заяву про відпустку за один чи два дні
до її передбачуваного початку, наприклад, за
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сімейними обставинами, а виробничі умови
дають змогу роботодавцю задовольнити таке
прохання, навіть якщо термін відпустки не збігається з графіком.
До аналогічного висновку приходить і Мінсоцполітики на підставі пункту 2 статті 7 Конвенції «Про оплачувані відпустки» № 132, ратифікованої Законом України від 29 травня
2001 р. № 2481-III, відповідно до якого суми,
що підлягають виплаті за час відпустки (частину), виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що
стосується цієї особи та роботодавця (лист Мінсоцполітики від 5 січня 2012 р. № 7/13/133-12):
«враховуючи положення зазначеної статті
Конвенції та те, що конкретний період надання щорічної відпустки або її частини узгоджується між працівником і роботодавцем, у разі
необхідності отримання щорічної відпустки
(або її частини) у стислі терміни (у зв’язку
із сімейними обставинами, станом здоров’я
тощо) в заяві працівник може висловити своє
бажання про отримання заробітної плати за
неї в терміни, визначені між працівником і роботодавцем».
Таким чином, дії роботодавця будуть визнані правомірними, якщо:
 відпустки працівникам надаються регулярно у строки, встановлені статтею 11 Закону
№ 504/96;
 процедура надання відпусток на підприємстві забезпечена коректним документальним супроводом (своєчасне оформлення графіків відпусток, видання наказів, обов’язкове
ознайомлення з ними працівників);
 роботодавець повідомляє працівників
про дату майбутньої відпустки у визначені
законом строки у прийнятій на підприємстві
формі (наказ про надання відпустки або інший
документ);
 кошти за період відпустки виплачуються
не пізніше трьох днів до її початку (за винятком
випадків, коли сторони трудового договору не
дійдуть згоди про перенесення такого строку).
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Уроки судових спорів…
Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27 січня 2015 р. у спра
ві № 804/1478/14 про визнання протиправним та скасування припису Територіальної дер
жавної інспекції з питань праці (далі — ТДІП)
Приватне акціонерне товариство (далі — ПрАТ) в обґрунтування позову посилалося на безпідставність висновків інспекції щодо допущених порушень норм трудового законодавства. Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 5 березня 2014 р. у задоволенні позову було відмовлено.
Апеляційний суд дійшов аналогічного висновку, виходячи з такого.
Так, судом першої інстанції встановлено та матеріалами справи підтверджено, що
згідно з дорученням Держпраці, наказом і направленням на проведення перевірки у період з 9 до 12 грудня 2013 р. було проведено позапланову перевірку ПрАТ щодо додержання законодавства про працю та загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Актом перевірки встановлено порушення позивачем частини четвертої статті 115 КЗпП і
статті 21 Закону № 504/96, частини п’ятої статті 79, частини п’ятої статті 80 КЗпП.
Приписом зобов’язано позивача забезпечити виконання вимог зазначених норм законодавства та надано строк для письмового повідомлення про виконання вимог припису.
Так, актом перевірки встановлено, що позивачем на порушення зазначених вимог законодавства заробітна плата за час щорічної відпустки виплачувалась працівникам у перший день
відпустки, що підтверджується наказами та платіжними дорученнями.
У той же час за частиною першою статті 21 Закону № 504/96 і частиною четвертою статті
115 КЗпП заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше
ніж за три дні до початку відпустки.
Судом першої інстанції вірно відхилено доводи позивача з приводу несистематичності
допущеного порушення та відсутності скарг чи звернень працівників підприємства із цього
питання.
Відповідно до статті 80 КЗпП забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до
18 років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими
та важкими умовами чи з особливим характером праці. Аналогічна норма міститься у частині
п’ятій статті 11 Закону № 504/96.
Перевіркою зафіксовані непоодинокі випадки ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком
до 18 років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами чи з особливим характером праці. Так, деяким працівникам не надавалися відпустки за період роботи на підприємстві з 2008 до 2013 р., про що свідчать записи в
особистих картках працівників.
На підставі статті 79 КЗпП черговість надання відпусток визначається графіками та доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси
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виробництва, особисті інтереси працівників і можливості для їхнього відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком
терміну.
Вказані норми направлені на створення максимально сприятливих умов для реалізації працівниками свого права на відпочинок.
Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом № 504/96 і КЗпП, є грубим
порушенням законодавства про працю.
Судом першої інстанції вірно зазначено, що відсутність заяв працівників про надання від
пустки не може свідчити про відсутність зазначеного порушення з огляду на правові норми
регулювання зазначеного питання.
Якщо працівник не використовує надане йому право на відпочинок (щорічну відпустку), зважаючи на відповідальність роботодавця за невиконання обов’язку щодо надання
відпустки, навіть якщо немає заяви працівника про надання йому щорічної відпустки,
роботодавець не може бути звільнений від обов’язку надання щорічної відпустки.
Крім того, позивачем не було письмово повідомлено працівників підприємства про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну, що є порушенням
вищезазначених норм і, як вірно зазначено судом першої інстанції, відсутність установленої
форми повідомлення про щорічні відпустки, як на тому наполягає позивач, не свідчить про
відсутність виявленого порушення.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 26 лютого 2015 р. підприємству було
відмовлено у відкритті касаційного провадження з причини необґрунтованості касаційної скарги. Викладені в ній доводи були визнані такими, що не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 15 квітня 2015 р. у справі
№ 876/10278/14 про визнання протиправним та скасування припису ТДІП
Постановою Закарпатського окружного адміністративного суду від 10 вересня 2014 р. позов Товариства з обмеженою відповідальністю до ТДІП було задоволено частково. Визнано протиправним і скасовано припис від 10 квітня 2014 р. у частині приведення трудових
книжок у відповідність до вимог законодавства та в частині забезпечення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. У решті позовних вимог відмовлено.
В апеляційній скарзі адміністрація Товариства зазначала, що терміни відпусток доводилися до відома працівників шляхом їх ознайомлення з наказами про надання відпусток, які
видаються на підставі заяв із зазначенням конкретних дат. Крім того, згідно з укладеним із
керівником Товариства контрактом останній має право використовувати щорічну основну
відпустку на власний розсуд, відмовлятись від неї у зв’язку з виробничою необхідністю, що
і було зроблено керівником, а відтак оскаржувані пункти припису необґрунтовані та протиправні.
Апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга Товариства підлягає задоволенню.
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Судом першої інстанції встановлено та матеріалами справи підтверджено, що в період з 3 до
10 квітня 2014 р. головним державним інспектором праці проведено планову виїзну документальну перевірку додержання законодавства про працю в ТОВ.
За результатами проведеної перевірки був складений акт додержання законодавства про
працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Відповідно до вказаного акта
винесено припис щодо усунення порушень вимог законодавства про працю, зокрема частини
п’ятої статті 79 КЗпП щодо неповідомлення працівників підприємства про дату початку відпустки за два тижні, а також частини п’ятої статті 80 КЗпП про ненадання директору Товариства
щорічної відпустки більше двох років підряд.
Апеляційний суд не погодився з висновком суду першої інстанції про правомірність оскаржуваного припису в зазначеній частині через таке.
Стаття 79 КЗпП передбачає, що черговість надання відпусток визначається графіками, які
затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті
інтереси працівників і можливості для їхнього відпочинку. Конкретний період надання щорічних
відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником, який
зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два
тижні до встановленого графіком терміну.
У затвердженому у встановленому порядку графіку щорічних і додаткових відпусток працівників на 2014 р. визначено місяць надання відпустки. Конкретна дата початку відпустки в межах,
установлених графіком, погоджувалась працівником і власником шляхом ознайомлення працівника (у відділах кадрів структурних підрозділів) із наказом про надання відпустки під підпис у
цьому наказі (з датою ознайомлення), який видається за заявою про надання відпустки з конкретними датами початку відпустки та її закінчення згідно зі статтею 10 Закону № 504/96-ВР.
Фактично, працівникам неодноразово повідомляються терміни їхніх відпусток — під час
ознайомлення з графіком відпусток, узгодження конкретних дат початку відпустки між працівником і власником чи безпосередньо написання заяви про відпустку.
Законодавець не забороняє повідомляти працівнику про надання щорічної відпустки шля
хом ознайомлення його з наказом про заплановану відпустку. Таким чином, факт повідом
лення працівника є беззаперечним, умова щодо письмового повідомлення сумісна з огляду на
форму та вимоги, які ставляться до таких наказів, а підпис працівника, який затверджує його
ознайомлення з наказом, прямо засвідчує те, що працівник отримав інформацію про терміни
його відпустки.
Особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки
та відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації
праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть установлюватися
угодою сторін (частина третя ст. 21 КЗпП).
У контракті визначаються режими робочого часу та часу відпочинку працівника (п. 15 Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою КМУ від 19 березня 1994 р. № 170). Тривалість відпустки працівника
не може бути меншою від установленої законодавством для цієї категорії працівників.
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Процедура перенесення щорічної відпустки передбачена статтею 80 КЗпП, де зазначено, що щорічна відпустка за ініціативою власника, як виняток, може бути перенесена
на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із виборним
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, якщо надання щорічної
відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному
перебігу роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році. У разі
перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником.
Керівником Товариства та загальними зборами учасників Товариства визначено, що керівник має право використовувати відпустку на власний розсуд, переносити щорічну основну відпустку на інший період, відмовлятися від щорічної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю, що відображено в пункті 2.7.1 контракту від 28 січня 2009 р.
Заборона ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль визначена у частині п’ятій статті 80 КЗпП, а умова про те, що частина відпустки тривалістю не
менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році, визначена у частині третій цієї ж статті, є державними гарантіями права на відпочинок, і не можуть усупереч
міжнародним, конституційним і галузевим нормам про право на відпочинок сприйматись як
обов’язок працівника йти у відпустку.
Конвенція Міжнародної організації праці «Про оплачувані відпустки» 1970 р. № 132 (переглянута), ратифікована Законом України від 29 травня 2001 р. № 2481-III, не містить жодних
застережень щодо перенесення щорічних відпусток. Визначені у статті 9 Конвенції правила
перенесення стосуються лише частин щорічних відпусток у разі розбивки щорічної оплачуваної
відпустки.
Отже, з огляду на контракт керівника Товариства, його заяву про невикористання щорічної
основної відпустки у 2013 р., він добровільно не використав право на відпустку, що не може
бути підставою для винесення припису.
Отже, доводи апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю є суттєвими та
підтверджують невідповідність висновків суду обставинам справи, постанова суду належить до
скасування з прийняттям нової постанови про задоволення заявленого позову в повному обсязі. Таким чином, апеляційний суд визнав протиправним і скасував припис ТДІП, винесений на
адресу Товариства.
Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 17 лютого 2015 р. у справі
№ 820/16653/14 про скасування наказу
Гр-н Р. звернувся до суду із позовом, у якому просив визнати незаконними та вчиненими з перевищенням повноважень дії обласної Державної фінансової інспекції (далі — ДФІ) щодо ненадання йому щорічної відпустки та допомоги на оздоровлення.
Харківський окружний адміністративний суд постановою від 5 грудня 2014 р. позов задовольнив частково. Визнав незаконними дії ДФІ щодо нерозгляду заяви працівника про надання
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йому оплачуваної щорічної відпустки та допомоги для оздоровлення у 2014 бюджетному році,
зобов’язав роботодавця розглянути заяву відповідно до вимог статті 45 Конституції України,
статей 1, 2, 10 Закону № 504/96, статті 35 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня
1993 р. № 3723-XII.
Колегія суддів апеляційного суду у своїй ухвалі зазначила таке.
На час розгляду справи гр-н Р. працював на посаді провідного державного аудитора ДФС.
19 вересня 2014 р. поштою до ДФІ надійшла заява позивача від 18 вересня 2014 р. про надання щорічної основної відпустки з 30 вересня 2014 р. на 30 календарних днів.
Згідно з резолюцією в. о. начальника ДФІ начальнику відділу кадрів установи було доручено
повідомити гр-на Р. про наявність наказу щодо надання йому відпустки без збереження заробітної плати з 1 до 31 жовтня 2014 р.
Приймаючи рішення про часткове задоволення позову, суд першої інстанції виходив із того,
що заява працівника про надання щорічної відпустки не була розглянута відповідачем у порядку, передбаченому законом, а тому визнав такі дії відповідача неправомірними та зобов’язав
його розглянути заяву.
Колегія суддів не погодилася з висновками суду першої інстанції з таких підстав.
Відповідно до частини дев’ятої статті 10 Закону № 504/96 щорічні відпустки за другий і
наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час робочого року. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються у встановленому законом порядку. За частиною 11 статті 10 Закону № 504/96 конкретний період надання щорічних
відпусток узгоджується сторонами трудового договору. Роботодавець зобов’язаний письмово
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого
графіком терміну.
Пунктом 1 частини першої статті 11 Закону № 504/96 передбачено, що щорічна відпустка
на вимогу працівника має бути перенесена на інший період, зокрема в разі порушення власником терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки.
Отже, зі змісту вказаних правових норм вбачається обов’язок роботодавця повідомити пра
цівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну та право працівника на перенесення щорічної відпустки в разі несвоєчасного повідом
лення роботодавцем про час надання відпустки.
На підставі затвердженого графіка щорічних відпусток працівників ДФІ щорічна основна
відпустка гр-на Р. була запланована на вересень 2014 р.
Як установлено судовим розглядом, усупереч положенням частини 11 статті 10 Закону
№ 504/96 роботодавець не повідомив позивача про дату початку відпустки не пізніш як за два
тижні до встановленого графіком терміну, у зв’язку з чим у позивача виникло право на перенесення відпустки на інший період.
Однак працівник своїм правом на перенесення щорічної відпустки на інший період не скористався.
У своїй заяві про надання щорічної основної відпустки з 30 вересня 2014 р. позивач просив
про надання відпустки поза межами затвердженого графіку, у зв’язку з чим відповідач не мав
обов’язку узгоджувати таку відпустку, оскільки конкретний період її надання узгоджується між
працівником і власником у межах, установлених графіком.
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Отже, відповідач не мав законного обов’язку надавати позивачу щорічну відпустку поза
межами встановленого графіку, якщо немає рішення про перенесення відпустки.
Крім того, як установлено судовим розглядом, 19 вересня 2014 р. керівництвом ДФІ було
видано наказ «Про надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам обласного
апарату Держфінінспекції», згідно з яким позивачу була надана така відпустка на період із 1 до
31 жовтня 2014 р. *
У той же час заява позивача про надання щорічної відпустки надійшла до відповідача після
видання зазначеного наказу та була розглянута 23 вересня 2014 р.
Таким чином, відповідач не мав об’єктивної можливості надання працівнику відпустки на
період із 30 вересня 2014 р. на 30 календарних днів за його заявою, оскільки раніше визначив
порядок проходження його публічної служби в жовтні 2014 р. шляхом видання наказу від 19 вересня 2014 р. про надання відпустки без збереження заробітної плати, законність якого ніким
не оспорюється.
За таких обставин колегія суддів не знайшла підстав для визнання незаконними дій відповідача щодо ненадання позивачу щорічної відпустки за його заявою, у зв’язку з чим вирішила,
що в задоволенні цієї частини позовних вимог слід відмовити.
Ухвала апеляційного суду Харківської області від 14 січня 2015 р. у справі
№ 647/7835/13-ц про порушення трудових прав
В обґрунтування своїх позовних вимог гр-н К. зазначив, що 28 травня 2013 р. генеральний директор Державного підприємства «ЗІМ» (далі — ДП) своїм наказом надав позивачу щорічну
основну та додаткову відпустки з 11 червня до 17 липня 2013 р. загальною тривалістю 29 календарних днів за період роботи позивача з 6 лютого 2012 р. до 6 лютого 2013 р.
Про свою незгоду з вищевказаним наказом у частині примусового відправлення у відпустку
позивач зазначив безпосередньо на наказі, оскільки заяви про надання йому саме в цей час відпустки він не писав.
Примусове відправлення у відпустку позивач вважав порушенням свого права на вільне користування правом на відпочинок і порушенням статті 12 Закону № 504/96.
28 травня 2013 р. він звернувся до керівництва із заявою, якою просив надати відпустку з
14 червня до 5 липня 2013 р. тривалістю 20 календарних днів, але на цю заяву жодної реакції
не було.
Позивач просив суд припинити дію наказу про надання відпустки, визнати його право на
узгодження конкретного періоду відпустки, вільну реалізацію своїх прав, у т. ч. права на відпустку, визнати, що наказом від 28 травня 2013 р. були порушені його права на відпустку, в т. ч.
на її поділ.
Рішенням Ленінського районного суду міста Харкова від 2 жовтня 2013 р. у задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі.

* Відпустки без збереження заробітної плати за ініціативи роботодавця надаються держслужбовцям відповідно до
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» від 31 липня 2014 р.
№ 1622-VII.
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Апеляційний суд у своїй ухвалі зазначав таке.
Приймаючи рішення про відмову в задоволенні позову, суд першої інстанції вірно встановив
фактичні обставини справи, правовідносини між сторонами та закон, що їх регулює, виходячи
з того, що позивачем суду не надано жодних належних і допустимих доказів на обґрунтування
своїх вимог.
Матеріалами справи встановлено, що гр-н К. працює на ДП на посаді начальника зміни відділу № 84.
Відповідно до графіка надання основної та додаткової відпусток працівникам відділу на
2013 р., затвердженого головним енергетиком та узгодженим із головою профспілкового комітету, вказано, що начальнику зміни надається відпустка (24 дні — основна та п’ять днів — додаткова) у червні 2013 р., із чим він був ознайомлений 6 грудня 2012 р., про що свідчить його
підпис. Не погодившись із графіком, працівник указав, що бажає використати першу частину
відпустки в червні, а другу розподілити до 2015 р.
28 травня 2013 р. генеральний директор ДП наказом від 28 травня 2013 р. надав позивачу
щорічну основну та додаткову відпустки з 11 червня 2013 р. загальною тривалістю 29 календарних днів.
Згідно зі статтею 2 Закону № 504/96 право на відпустки мають громадяни України, які
перебувають у трудових відносинах із підприємствами незалежно від форм власності, виду
діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної
особи.
Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної три
валості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених Законом.
Стаття 6 Закону № 504/96 і стаття 75 КЗпП передбачають, що щорічна основна відпустка
надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий
рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Стаття 79 КЗпП і стаття 12 Закону № 504/96 вказують, що черговість надання відпусток
визначається графіками. Конкретний період надання щорічних відпусток узгоджується між
працівником і роботодавцем. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не
менше 14 календарних днів.
За заявою працівника надається щорічна відпустка на малих підприємствах, а також якщо
відпустка надається не за графіком.
Щорічна відпустка може бути поділена, але роботодавець не зобов’язаний її ділити.
Стаття 80 КЗпП передбачає перенесення відпустки на вимогу працівника в разі порушення
власником терміну письмового повідомлення про час надання відпустки або несвоєчасної виплати власником заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.
Як убачається з матеріалів справи, позивач був своєчасно повідомлений про надання йому
відпустки з 11 червня 2013 р., із наказом ознайомлений 29 травня 2013 р.
Оскільки трудові права особи порушені не були, немає жодних підстав для відшкодування
майнової та моральної шкоди.
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Невиплата грошової компенсації
за невикористані відпустки в разі
звільнення

Заради справедливості треба зауважити, що
згадане порушення не завжди обумовлене необізнаністю адміністрації щодо вимог законодавства про працю або небажанням своєчасно
і в повному обсязі розрахуватись із працівником. У деяких випадках (особливо в кризові
періоди) ситуація може бути зумовлена причинами об’єктивного характеру — банальним
браком коштів. Тим не менш, як і незнання
закону, ця обставина не звільняє роботодавця
від відповідальності та необхідності виконувати вимоги, встановлені частиною першою
статті 24 Закону № 504/96. Згідно з нею в разі
звільнення працівника йому виплачується
грошова компенсація за всі невикористані
ним дні щорічної відпустки, а також додат
кової відпустки працівникам, які мають ді
тей.
На жаль, досі доводиться стикатися з помилковою думкою, яка ґрунтується на буквальному трактуванні тексту цієї норми про
те, що компенсація має виплачуватися тільки
за одну останню щорічну та додаткову відпустки. У цьому випадку необхідно взяти до
уваги той факт, що законодавець виходив із
того, що роботодавцем чітко дотримувалися
інші норми Закону № 504/96 про регулярне
надання відпусток працівникові, зокрема частини четвертої статті 11, про що йшлося вище.
Таким чином, можна зробити однозначний
висновок (який, між іншим, неодноразово підтверджувався як матеріалами судової практики, так і роз’ясненнями Мінсоцполітики) про
те, що в разі звільнення обов’язково компенсуються всі невикористані працівником щорічні відпустки, а також додаткові відпустки
працівникам, які мають дітей.
Ще однією поширеною помилкою є думка
про те, що компенсації підлягають лише відпустки за останні три роки. Можливо, вона
виникає з хибного трактування статті 257 Ци-
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вільного кодексу України (далі — ЦК), відповідно до якої встановлено загальний строк позовної давності тривалістю три роки, а трудові
спори розглядаються за правилами Цивільного процесуального кодексу України. Однак
трудові відносини ЦК не регулюються, отже,
до них положення статті 257 ЦК не застосовується. У черговий раз на це звернуло увагу
Мінсоцполітики в листі від 17 червня 2011 р.
№ 190/13/116-11: «Чинне законодавство не
передбачає терміну давності, після якого пра
цівник втрачає право на щорічні відпустки, і не
містить заборони надавати щорічні відпустки
у разі їх невикористання».
Таким чином, можна підкреслити два моменти:
 в разі звільнення працівнику компенсуються всі невикористані ним відпустки;
 у період своєї роботи на підприємстві
працівник має право використовувати будьяку кількість відпусток, що залишилися за попередні роки.
Щодо останнього твердження необхідно
згадати неправильне тлумачення частини третьої статті 10 Закону № 504/96, із яким доводиться стикатися на деяких підприємствах.
Цією нормою справді встановлене обмеження тривалості відпусток, однак воно стосується загальної, тобто сумарної тривалості
щорічних основної та додаткових відпусток,
передбачених за відпрацьований працівником
рік. Таке обмеження не може поширюватися
на випадки, коли працівник виявляє бажання
використовувати поспіль кілька відпусток, які
своєчасно не надавалися йому протягом попередньої трудової діяльності на підприємстві.
Маємо зробити ще одне важливе зауваження щодо позовної давності. Строк звернення
до суду за вирішенням трудових спорів установлено статтею 233 КЗпП. Так, за загальним
правилом він становить три місяці з дня, коли
працівник дізнався або повинен був дізнатися
про порушення свого права, а у справах про
звільнення — місяць із дня вручення копії наКадровик України

трудові судові спори

казу про звільнення або отримання трудової
книжки. Якщо ж спір стосується порушення
законодавства про оплату праці, право працівника на звернення до суду не обмежується
жодним терміном. Спори щодо виплати компенсації за невикористані відпустки потрапляють саме до останньої категорії.
Різночитання з цього приводу були остаточно припинені Конституційним Судом України. На підставі його висновків, зроблених у
рішеннях від 15 жовтня 2013 р. № 8-рп/2013 і
№ 9-рп/2013, «під заробітною платою, що належить працівникові, або, за визначенням, використаним у частині другій статті 233 КЗпП,
належною працівнику заробітною платою не
обхідно розуміти всі виплати, на отримання
яких працівник має право згідно з умовами
трудового договору і відповідно до держав
них гарантій, установлених законодавством
для осіб, які перебувають у трудових правовідносинах із роботодавцем, незалежно від того,
чи було здійснене нарахування таких виплат».
Таким чином, як випливає з рішень КСУ, не
може обмежуватися жодним терміном право
на звернення до суду у справах про будь-які
виплати, передбачені чинним законодавством,
у т. ч. про стягнення сум індексації заробітної
плати, компенсації втрати частини заробітної
плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, оплати за час вимушеного простою тощо.
Отже, і виклик у суд із позовом про виплату
компенсації за невикористану відпустку може
очікувати роботодавця навіть через кілька років після звільнення працівника.
Говорячи про компенсацію невикористаних відпусток, не можна обійти увагою і випадки виплати компенсації як альтернативи
відпустки. В разі звернення працівника з таким проханням до роботодавця необхідно
пам’ятати, що повна заміна відпустки гро
шовою компенсацією є прямим порушен
ням Закону № 504/96, оскільки право на
відпустки забезпечується в т. ч. забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім
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випадків, передбачених статтею 24 Закону
№ 504/96.
У такій ситуації, виплачуючи компенсацію
працюючому співробітнику, необхідно враховувати як частину четверту статті 24 Закону
№ 504/96: тривалість наданої працівникові
щорічної основної та додаткових відпусток
має перевищувати 24 календарних дні, а грошовою компенсацією може бути замінено
тільки частину щорічної відпустки винятково
за бажанням працівника, так і вищезгадану
частину п’яту статті 11 Закону № 504/96 щодо
регулярного надання відпусток працівникам.
Виходячи з цього, в період роботи (без
звільнення) частина щорічної відпустки
може бути замінена грошовою компенсаці
єю лише за одночасного дотримання таких
умов:
 у складі щорічної відпустки працівника,
якому виповнилося 18 років, немає додаткових відпусток за роботу із шкідливими та важкими умовами чи з особливим характером
праці (таким працівникам, як ми з’ясували
вище, щорічно має надаватися відпустка пов
ної тривалості, отже, її частина компенсуватися не може) (ст. 11 Закону № 504/96);
 загальна тривалість щорічних (основної
та додаткових) відпусток перевищує 24 календарних дні;
 працівник використав не менше 24 календарних днів щорічних (основної та додаткових) відпусток;
 протягом попереднього року роботи
працівникові було надано відпустку повної
тривалості (нагадуємо, що за загальним правилом ст. 11 Закону № 504/96 забороняється
ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль);
 працівник сам бажає замінити частину
відпустки грошовою компенсацією, що підтверджується його заявою.
Зазначені умови в рівній мірі стосуються
як працівників, які працюють на основному
місці роботи, так і сумісників.
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Приклад
Працівниця підприємства має право на додаткову відпустку згідно зі статтею 19 Закону № 504/96 тривалістю 17
календарних днів, щорічну основну відпустку — 24 календарних дні.
За заявою працівниці адміністрація має
право:
 надати додаткову відпустку на 17
календарних днів за статтею 19 Закону
№ 504/96;
 надати частину щорічної основної
відпустки на сім календарних днів;
 виплатити грошову компенсацію
за 17 календарних днів, тобто за частину
щорічної основної відпустки.

Існує думка про те, що в наведеному нами
прикладі не може йтися про компенсацію з
огляду на те, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, не належить до щорічних додаткових відпусток і надається не за
робочий, а за календарний рік. На думку автора, така позиція не є обґрунтованою. Адже в
частині четвертій статті 24 Закону № 504/96
йдеться про те, що «тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток
не повинна бути менше ніж 24 календарних
дні». Таким чином, виходячи з тексту статті, не
можна говорити про те, що законодавець обмежує додаткові відпустки тільки щорічними
або виключає з їх числа додаткові соціальні
відпустки.
Детальніше на питаннях надання соціальних відпусток ми зупинимося в наступних номерах.

Уроки судових спорів…
Ухвала Апеляційного суду Київської області від 22 жовтня 2014 р. у справі
№ 357/18011/13 про стягнення грошової компенсації за невикористану щорічну від
пустку
У грудні 2013 р. гр-н В. звернувся до суду з позовом до Закритого акціонерного товариства (далі — ЗАТ), вказавши, що працював на підприємстві з 1993 р. 8 вересня
2013 р. його було звільнено із займаної посади за згодою сторін. Однак йому не була
виплачена грошова компенсація за дні невикористаної відпустки за період роботи з
2001 до 2012 р.
Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17 квітня 2014 р.
позов було задоволено частково.
Не погоджуючись із висновками, наведеними в рішенні, адміністрація ЗАТ звернулася з
апеляційною скаргою до судової інстанції.
Колегія апеляційного суду вважала скаргу необґрунтованою та такою, що не підлягає
задоволенню.
Суд першої інстанції, задовольняючи позов частково, правильно визначив, що згідно зі
статтею 83 КЗпП і частиною першою статті 24 Закону № 504/96 у разі звільнення працівника йому виплачується компенсація за всі дні невикористаної відпустки.
Відповідно до статті 2 Закону № 504/96 право на відпустки мають громадяни України,
які перебувають у трудових відносинах із підприємствами незалежно від форм власності,

64

Кадровик України

трудові судові спори

виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Право на відпустки забезпечується:
 гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період
місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;
 забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених
статтею 24 цього Закону.
На підставі частини першої статті 116 КЗпП усі суми, що належать працівнику від підприємства, виплачуються в день звільнення.
За статтями 74, 83 КЗпП громадянам, які працюють за трудовим договором, надаються
щорічні відпустки, а в разі звільнення їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки.
За весь період роботи за трудовим договором з 1998 до 2012 р. позивачу не виплачувалась грошова компенсація за невикористані відпустки.
Відповідачем не надано суду жодних доказів про надання позивачу відпустки за відпрацьований час або ж виплати компенсації за невикористану відпустку за цей період.
Розглядаючи спори про виплату грошової компенсації за невикористану відпустку, необхідно виходити з того, що згідно зі статтею 83 КЗпП вона може бути стягнена на вимогу
працівника за всі дні невикористаної ним основної й додаткової щорічних відпусток і
додаткової відпустки для працівників, які мають дітей, тільки в разі звільнення з робо
ти, а під час неї — лише за частину цих відпусток за умови, що тривалість наданих щорічної
та додаткової відпусток становить не менше 24 календарних днів і працівник не є особою
віком до 18 років (п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13 (далі —
Постанова № 13)). Якщо працівник із незалежних від нього причин (не з його вини) не
використав щорічну відпустку і за роки, що передували звільненню, суд на підставі статті
238 КЗпП має право стягнути грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки.
Не виключається можливість такого ж вирішення цього питання і за часткової компенсації
невикористаної відпустки працівникові, який продовжує роботу.
Виходячи з цих положень, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, з яким
погодилася колегія апеляційного суду.
Намагаючись спростувати висновки суду, апелянт посилався на частину першу статті 233 КЗпП, у якій зазначено, що працівник може звернутися із заявою про вирішення
трудового спору до суду в тримісячний строк із дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення — в місячний строк із дня
вручення копії наказу про звільнення або видання трудової книжки.
Проте з такими доводами апелянта колегія суддів не погодилася.
Як роз’яснюється в пункті 23 Постанови № 13, за вирішенням спору про оплату праці
працівники можуть звернутись до суду в строки, передбачені статтею 233 КЗпП.
Сплив зазначених строків не може бути підставою для відмови у прийнятті позовної
заяви, оскільки в разі визнання його причин поважними ці строки можуть бути поновлені
судом.
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Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 12 березня 2014 р. у
справі № 805/17034/13-а про стягнення компенсації за невикористані дні щорічної
відпустки
У своєму позові гр-ка З. просила стягнути з колишнього роботодавця компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, середній заробіток за весь період затримки розрахунку та відшкодування моральної шкоди в сумі 2000,00 грн.
Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 11 вересня 2013 р. адміністративний позов задоволено частково, зокрема стягнуто з підприємства компенсацію
за 68 календарних днів невикористаної щорічної відпустки в сумі 10 425,08 грн і середній
заробіток за період затримки розрахунку з 25 жовтня 2013 р. до 18 грудня 2013 р. у сумі
7010,25 грн, в іншій частині позовних вимог відмовлено.
Розглянувши апеляційну скаргу підприємства, колегія суддів прийшла до такого.
З 1 листопада 2005 р. позивач працювала в Державній екологічній інспекції Азовського
моря. Наказом від 27 грудня 2011 р. її було звільнено за пунктом 5 статті 36 КЗпП у порядку
переведення для подальшої роботи в Державній Азовській морській екологічній інспекції.
Під час звільнення позивача за переведенням компенсація за невикористані дні щорічної відпустки виплачена не була.
У період роботи в Державній Азовській морській екологічній інспекції компенсація за
невикористані дні щорічної відпустки в кількості 68 календарних днів позивачу також не
виплачувалась.
Позивача звільнено із займаної посади 25 жовтня 2013 р. за угодою сторін, пункт 1
статті 36 КЗпП, відповідно до поданої заяви.
У своєму рішенні від 15 жовтня 2013 р. № 8-рп/2013 Конституційний Суд України зазначив, що в разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці не обмежу
ється жодним строком звернення працівника до суду з позовом про стягнення заро
бітної плати, яка йому належить, тобто всіх виплат, на які працівник має право згідно з
умовами трудового договору та на підставі державних гарантій, установлених законодавс
твом.
За правилами частини першої статті 24 Закону № 504/96 і частини першої статті 83
КЗпП, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей.
У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням перераховується на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (частина третя ст. 24 Закону
№ 504/96).
Статтею 9 Закону № 504/96 і частиною другою статті 81 КЗпП визначено, що якщо
працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки та не одержав за них грошову компенсацію,
то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.
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Таким чином, незалежно від того, чи перераховано з попереднього місця роботи ко
шти за невикористані щорічні відпустки, чи ні, переведеному працівникові мають на
дати й оплатити невикористані на попередньому місці роботи дні щорічної відпустки.
Усупереч наведеним правовим положенням компенсація за невикористані 68 днів щорічної відпустки в день звільнення позивачу не нарахована та не виплачена.
У разі звільнення працівника всі суми, що належать йому від підприємства, виплачуються в день звільнення (ст. 116 КЗпП).
У разі невиплати з вини власника належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, якщо немає спору про їх розмір, підприємство має
виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного
розрахунку (ст. 117 КЗпП).
Слід звернути увагу на те, що ці норми наведені в главі «Оплата праці» КЗпП, а питання
компенсації за невикористані відпустки врегульовано постановою КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 р. № 100.
Зобов’язуючи відповідача виплатити середній заробіток за час затримки виплати компенсації за невикористані відпустки, суд першої інстанції керувався статтями 116, 117
КЗпП. Ці норми закону не передбачають виплати заробітної плати за затримку виплати
компенсації за невикористані відпустки.
З огляду на викладене, суд визнав неправомірним стягнення на користь позивача середнього заробітку за період затримки компенсації за невикористану відпустку, а постанову суду першої інстанцій у цій частині такою, що підлягає скасуванню.
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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

Коментар до правил

організації діловодства та
архівної справи в установах

У

цьому році у сфері діловодства й архівної справи відбулася важлива подія —
10 липня набули чинності Правила
організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підпри
ємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від
18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі — Правила).
Правила розроблено відповідно до Закону України «Про Нацiональний архiвний
фонд та архiвнi установи» від 24 грудня 1993 р.
№ 3814-ХІІ. Вони є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від їх функціонального призначення,
рівня і масштабу діяльності та форми власності
(далі — Установи). А це означає, що Правилами
повинні керуватися всі без винятку юридичні
особи при створенні управлінських документів
та роботі зі службовими документами, а також
організації архівного зберігання документів, накопичених у процесі їхньої діяльності.
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Звертаємо увагу, що з прийняттям Правил втратив чинність інший нормативноправовий акт — Правила роботи архівних пiдроздiлiв органiв державної влади,
мiсцевого самоврядування, пiдприємств,
установ i органiзацiй, затверджені наказом Державного комiтету архiвiв України
вiд 16 березня 2001 р. № 16, що також був
обов’язковим для виконання усіма юридичними особами, втім, охоплював переважним чином питання архівної роботи установ.
Чинною залишається Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою КМУ від 30 листопада
2011 р. № 1242, що є обов’язковою для виконання лише центральними і місцевими органами виконавчої влади.
Правила містять 15 великих розділів
та 50 додатків. Кожен розділ, крім першого, поділяється на глави, що мають власну нумерацію
цифрами в межах відповідного розділу. Текст
глав викладається у пунктах.

Кадровик України

Діловодство

Зміст Правил умовно можна поділити на дві
частини. Першу частину присвячено організації
загального діловодства, другу — організації зберігання та користування документами у архівному підрозділі (архіві) установи.
Зважаючи на те, що кадрове діловодство є
невід’ємною частиною загального діловодства
установи, цей нормативно-правовий акт стане
у пригоді працівникам кадрової служби. Тож
пропонуємо розглянути Правила детально й зупинитися на нових та найважливіших положеннях цього нормативно-правового акта.

Розділ І «Загальні положення»
Новизною й відмінною рисою цих Правил від
попередніх є те, що у пункті 2 Загальних положень подано визначення основних архівних
та діловодних термінів, що вживаються у тексті Правил, зокрема таких як: «архів установи»,
«номенклатура справ», «опис справ», «реквізит
службового документа», «служба діловодства»,
«службовий документ», «строк зберігання документа», «унікальний документ», «фондоутворювач» та багатьох інших.
Із змісту Загальних положень стає зрозумілим, що вимоги Правил поширюються лише
на організацію загального діловодства, а також
забезпечення збереженості, обліку і користування документами в архівах установ, що зберігають документи з паперовими носіями інформації. У зв’язку з цим у пункті 3 обумовлено таке:
«3. Особливості організації діловодства
зі службовими документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян щодо запитів
на інформацію в окремих галузях та сферах
суспільних відносин визначаються іншими
нормативно-правовими актами.
Особливості організації електронного документообігу із застосуванням електронного
цифрового підпису, роботи з електронними
документами та їх підготовки до передавання
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на архівне зберігання визначаються Порядком
роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада
2014 року № 1886/5 (далі — Порядок роботи
з електронними документами)».
У пункті 6 визначено відповідальність керів
ника установи за збереженість службових документів та інформації, яку вони містять, функціонування системи захисту документаційного
фонду від незаконного доступу, втрату і несанкціоноване знищення документів, порушення правил користування документами, а також відпо
відальність керівників структурних підрозділів
установи за зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, а також
організацію діловодства та зберігання документів у відповідних структурних підрозділах.
У третьому абзаці пункту 7 підкреслено
необхідність розроблення інструкції з діловод
ства в установі:
«Установи організовують діловодство відповідно до затвердженої інструкції з діловодства установи».
У пункті 8 визначено місце архіву у струк
турі установи:
«8. Архів є самостійним структурним підрозділом або входить до складу служби діловодства установи».
При цьому обумовлено, що:
«У малочисельних установах призначається особа, відповідальна за ведення архіву
установи».
У пункті 9 підкреслено необхідність розроб
лення таких важливих локальних нормативних
документів, як положення про службу діловод
ства та положення про архів установи, а в установах, що не мають у структурі служби діловодства та архіву як окремих підрозділів — посадо
вих інструкцій осіб, відповідальних за органі
зацію діловодства та ведення архіву установи:
«9. Служба діловодства та архів, якщо
вони є самостійними підрозділами, працюють
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на підставі положень про них, що погоджуються і затверджуються згідно із законодавством.
Якщо функції організації діловодства
в установі або ведення архіву установи покладено на відповідальну особу, у посадовій
інструкції посадової особи зазначаються ці
обов’язки, її права та відповідальність».
У пункті 10 підкреслено обов’язок керів
ництва установи щодо забезпечення архіву
приміщенням, обладнанням і кадрами, чим,
на превеликий жаль, сьогодні нехтує значна
кількість керівників установ, особливо це стосується малочисельних установ комунальної
та приватної форм власності:
«10. Керівництво установи зобов’язано забезпечити архів необхідним приміщенням, обладнанням і кадрами».
Також слід звернути увагу на пункт 14, у якому унормовано порядок вилучення оригіналів
службових документів з фондів установи:
«14. Вилучення (виїмка) оригіналів службових документів із документаційного та архівного фондів установи повинно(а) бути
тимчасовим(ою) і лише у випадках, передбачених законом. У разі вилучення (виїмки) оригіналів документів, що здійснюється за письмовою вказівкою керівника установи, в установі
обов’язково залишаються копії цих документів, засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави
10 розділу II цих Правил, та протокол вилучення (виїмки).
Документи НАФ, вилучені відповідно до закону за вмотивованим рішенням слідчого, судді, суду, підлягають обов’язковому поверненню установі, але не пізніше ніж через один рік
після провадження у справі».

Розділ ІІ «Документування управлінської інформації»
Другий розділ Правил, присвячений докумен
туванню управлінської інформації, поділяється
на 10 глав.

70

У главі 1 наведено загальні вимоги до ство
рення управлінських документів в установі.
Згідно з визначенням, поданим в абзаці 33 пункту 2 Загальних положень: «управлінський документ — службовий документ, спрямований
на виконання установою функцій, що забезпечують її діяльність. До управлінських документів
належать організаційно-розпорядчі, первиннооблікові, банківські, фінансові, звітно-статистичні, планові, ресурсні тощо».
Між тим, у цій главі зокрема й у розділі ІІ взагалі визначено вимоги лише до одного з класів
управлінської документації, а саме — класу ор
ганізаційно-розпорядчої документації.
У пункті 3 глави 1 наведено видову класи
фікацію організаційно-розпорядчої докумен
тації, згідно з якою ця документація поділяється
на три основні види: організаційну, розпорядчу
та інформаційно-аналітичну.
До організаційної документації згідно
з Правилами належать такі документи:
 положення або статут установи,
 положення про структурні підрозділи
установи,
 посадові інструкції,
 штатні розписи,
 договори тощо;
до розпорядчої документації:
 постанови,
 рішення,
 накази,
 розпорядження;
до інформаційно-аналітичної документації:
 акти,
 довідки,
 доповідні записки,
 заяви,
 пояснювальні записки,
 протоколи,
 службові листи тощо.
У пункті 4 обумовлені права на видання
розпорядчих документів в установах, що діють
на підставі єдиноначальності, та установах, що
діють на підставі колегіальності:
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«4. Право на видання певного виду розпорядчого документа (постанови, рішення, наказу, розпорядження) закріплюється у положенні (статуті) установи і зумовлюється
правовим статусом установи та порядком
прийняття управлінських рішень (на підставі
єдиноначальності або колегіальності).
В установах, що діють на основі колегіальності, їх керівники мають право приймати
єдиноначальні рішення з вузьких питань і видавати в межах своєї компетенції інші види розпорядчих документів».
З приводу скасування, внесення змін та/
чи доповнень до розпорядчих документів слід
звернути увагу на вимогу пункту 6:
«6. Розпорядчий документ може бути відмінено (змінено, доповнено) лише новим розпорядчим документом».
Застереження щодо внутрішнього листу
вання прописано у другому абзаці пункту 9:
«Листування між структурними підрозділами необхідно уникати і застосовувати усні
роз’яснення, вирішення питань по телефону
тощо».
У пункті 11 є посилання на чинний Національний стандарт, яким слід керуватися під час
визначення складу та оформлення реквізитів
організаційно-розпорядчої документації:
«11. Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх
розташування мають відповідати Національному стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.
ДСТУ 4163‑2003», затвердженому наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 року № 55 (далі — ДСТУ
4163‑2003)».
Використання державної мови у діловодстві установ та мов міжнародного спілкування
у листуванні з іноземними адресатами встановлено у пункті 14:
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«14. Установи здійснюють діловодство
державною мовою. Документи оформлюють
державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні.
Документи, які надсилаються іноземним
адресатам, оформлюють українською мовою, або мовою держави-адресата, або однією
з мов міжнародного спілкування».
Глава 2 розділу ІІ містить вимоги до розроб
лення й використання бланків документів.
У пункті 1 передусім зауважено, що «розміщення реквізитів на бланку повинно відповідати
ДСТУ 4163‑2003». Крім того, керівникам установ слід звернути увагу на другий абзац цього
пункту, в якому встановлено, що:
«Зразки бланків затверджуються розпорядчим документом установи».
У пункті 3 визначені випадки, в яких дозволяється і в яких не дозволяється виготовляти й
використовувати двомовні бланки:
«3. Установи, що здійснюють листування
з постійними іноземними кореспондентами,
можуть виготовляти бланки, реквізити яких
зазначаються двома мовами: ліворуч — українською, праворуч — іноземною. Бланки, що
містять реквізити, викладені іноземною мовою, використовувати в межах України не рекомендується».
У пункті 5 керівникам надано право прий
мати рішення стосовно способу виготовлення й
необхідності обліку бланків:
«5. Рішення про спосіб виготовлення бланків та необхідність їх обліку приймає керівник
залежно від характеру діяльності установи».
Глава 3 розділу ІІ містить вимоги до застосування печаток і штампів. Зокрема, в цій главі
обумовлено право на застосування гербових печаток (для установ, які мають право використовувати державну символіку) або печаток установи із зазначенням найменування установи
та ідентифікаційного коду, печаток структурних
підрозділів (служби діловодства, бухгалтерії,
кадрової служби тощо), печаток для окремих
категорій документів (для копій, перепусток,
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конвертів тощо), металевих печаток — для опечатування приміщень, шаф, сейфів, а також
штампів з повним найменуванням установи
та іншими реквізитами бланка.
У главах 4, 5, 6, 7 визначено порядок дату
вання, погодження, затвердження й підписан
ня управлінських документів.
Зміст пунктів у цих главах повністю відповідає положенням Типової інструкції з діловодства. Втім, деякі положення більш деталізовані,
тож на них слід звернути увагу.
По-перше, розширено положення, що стосуються візування проектів розпорядчих до
кументів:
«4. Візи проставляються на примірниках
документів, що залишаються в установі.
Проекти розпорядчих документів візуються
на першому примірнику.
У деяких випадках допускається поаркушне візування документів. Види документів, що
потребують поаркушного візування, зазначаються в інструкції з діловодства установи».
По-друге, чітко прописана послідовність
проставлення віз посадовими особами установи:
«7. Внутрішнє погодження проекту документа залежно від його змісту проводиться
в такій послідовності: працівником, який підготував документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, функціональними, територіальними підрозділами
(за необхідності), посадовими особами, які зазначені в проекті документа як виконавці, фінансовим підрозділом або головним бухгалтером (бухгалтером) (якщо проект документа
стосується фінансових питань), керівником
юридичної служби (юристом) (у разі погодження проектів нормативно-правових актів,
організаційних та розпорядчих документів
установи), заступником керівника установи, який відповідає за питання, що містяться
в проекті документа».
По-третє, розмежовано види документів,
які слід затверджувати розпорядчим доку
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ментом установи, та ті, які посадовою особою
затверджуються особисто:
«2. Розпорядчим документом установи
затверджуються положення про структурні підрозділи, інструкції, правила, порядки
та інші документи нормативно-правового
або нормативного характеру.
3. Посадовою особою особисто затверджуються документи, що не потребують додаткових вказівок, завдань щодо їх упровадження
або виконання (положення (статути) установи, протоколи, акти, плани, звіти, кошториси, штатні розписи, посадові інструкції,
програми, нормативи тощо).
4. Переліки видів документів, що затверджуються посадовою особою (посадовими
особами), визначаються інструкцією з діловодства установи відповідно до законодавства».
І нарешті, у главі, присвяченій підписанню
управлінських документів, заслуговує на увагу
рекомендація щодо надання права підписання
документів на підставі довіреності:
«Право підписання документів може надаватися посадовим та іншим особам на підставі довіреності».
У главі 8 визначено загальні вимоги до тек
стів управлінських документів.
У цій главі слід звернути увагу на особливі
вимоги щодо текстів:
 розпорядчих документів:
«9. В установах, що діють за принципом
єдиноначальності, текст розпорядчого документа викладається від першої особи (НАКАЗУЮ — у наказах, ЗОБОВ’ЯЗУЮ — у розпорядженнях).
У розпорядчих документах установ, що
діють за принципом колегіальності, застосовується форма викладу тексту від третьої
особи однини (ПОСТАНОВЛЯЄ, ВИРІШУЄ,
ЗОБОВ’ЯЗУЄ).
У спільних розпорядчих документах використовується форма викладу тексту
від першої особи множини (НАКАЗУЄМО,
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ЗОБОВ’ЯЗУЄМО, ПОСТАНОВЛЯЄМО, ВИРІШУЄМО)».
 службових листів:
«У листуванні застосовується форма викладу тексту від першої особи множини (вважаємо, надсилаємо, просимо, пропонуємо) або
від третьої особи однини («інститут не заперечує», «Міністерство вважає за необхідне»)».
 внутрішніх документів установи:
«У документах, складених посадовою особою і адресованих керівнику установи або
структурного підрозділу (доповідна записка,
пояснювальна записка, заява), застосовується
форма викладу тексту від першої особи однини (пропоную, вважаю, прошу)».
Більш детально особливості підготовки
та оформлення розпорядчих документів розкрито у главі 9 розділу ІІ.
Керівникам та працівникам кадрових служб
радимо звернути увагу на вимоги, що стосуються особливостей оформлення розпорядчих
документів з кадрових питань:
«Розпорядчі документи (накази, розпорядження) з кадрових питань (особового складу) також можуть бути складені на підставі
міжгалузевих типових уніфікованих форм, затверджених в установленому порядку».
«7. У розпорядчих документах з кадрових
питань (особового складу) розпорядча частина починається, як правило, з дієслова у формі
інфінітива: «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ»,
«ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», «ВІДРЯДИТИ»,
«НАДАТИ», «ОГОЛОСИТИ» тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія розпорядчого
документа, і малими — його ім’я та по батькові.
Формулювання пунктів повинні бути
чіткими, конкретними, відповідати нормам
Кодексу законів про працю України або іншим
правовим актам.
У разі призначення або звільнення працівника зазначаються повна дата (число, місяць,
рік) фактичного виходу працівника на роботу
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Вперше у нормативно-правовому
акті з діловодства й архівної справи
копії службових документів
класифіковано на «факсимільні» і
«вільні»
(припинення трудових відносин), розміри його
посадового окладу відповідно до штатного
розпису, надбавок та доплат.
У кожному пункті розпорядчого документа з кадрових питань (особового складу) зазначається підстава щодо його видання (заява працівника, контракт, доповідна записка,
рішення атестаційної комісії тощо).
Розпорядчі документи з кадрових питань
(особового складу) оформлюють у вигляді індивідуальних (стосуються одного працівника)
і зведених (стосуються кількох працівників).
У зведених розпорядчих документах до розпорядчої частини включаються пункти, що
містять інформацію, у такій послідовності:
прийняття на роботу (службу), переведення,
звільнення. У межах цих пунктів підпунктами зазначають прізвища працівників за алфавітом. При цьому до одного зведеного розпорядчого документа не можуть включатися
пункти з інформацією, яка згідно із законодавством має різні строки зберігання».
«11. З розпорядчим документом з кадрових
питань (особового складу) обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення».
У главі 10 розділу ІІ встановлено порядок
виготовлення, засвідчення та видавання копій
і витягів зі службових документів.
Зауважимо, що вперше в нормативно-правовому акті з діловодства й архівної справи копії
службових документів класифіковано на «фак
симільні» і «вільні»:
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«11. Залежно від способу виготовлення копії поділяють на факсимільні і вільні:
1) факсимільні копії виготовляються
за допомогою засобів копіювально-розмножувальної техніки, у тому числі багатофункціональних пристроїв, що точно
відтворюють усі зовнішні ознаки, художні
особливості оформлення реквізитів, їх розташування (включаючи підпис та печатку)
або частину їх;
6) вільні копії виготовляються шляхом
передрукування або переписування оригіналу
документа, що повністю відтворюють його
інформацію, але не абсолютно точно відтворюють його зовнішні ознаки (шрифт, реквізити бланка, підпис, печатку тощо)».
Також у цій главі слід звернути увагу на пункти, у яких дозволено виготовляти й засвідчувати
копії з оригіналів та копії з копій документів:
«2. Установа має право засвідчувати копії
документів, що створюються в ній, за винятком копій документів, які відповідно до законодавства потребують засвідчення в нотаріальному порядку.
3. Копії документів інших установ можуть
виготовлятися і засвідчуватися установою
в таких випадках:
 на вимогу судових та інших правоохоронних органів;
 для внутрішнього використання в установі (під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення
їх трудових, житлових та інших прав у взаємовідносинах з установою). Наприклад, установа може виготовити і засвідчити копію
диплома працівника, яка потім буде підшита
до його особової справи.
4. Дозволяється виготовляти копію із засвідченої копії документа, якщо оригінал відсутній або його отримати неможливо»;
 обумовлено випадки, в яких не допуска
ється виготовляти копії:
«7. Не допускається виготовляти копії документів з нерозбірливим текстом, підчист-
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ками, приписами та іншими необумовленими
виправленнями»;
 прописано вимоги до оформлення спеці
альних написів та відміток на копіях, завдяки
яким копія набуває юридичної сили:
«8. Копія набуває юридичної сили лише в разі
її засвідчення в установленому порядку.
Напис про засвідчення копії складається
зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію,
її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати
засвідчення копії.
Напис про засвідчення копії скріплюється
відбитком печатки відповідного структурного
підрозділу установи або печатки «Для копій».
У випадках, визначених законодавством,
копії документів засвідчуються відбитком печатки установи.
На лицьовому боці у верхньому правому
куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія».
9. Сторінки копії документів (за винятком тих, що мають один аркуш) нумеруються і відмітка про засвідчення копії може доповнюватися відміткою «Всього в копії _____
арк.». За рішенням установи або на вимогу
установи, якій надається копія документа,
допускається засвідчувати копії документів
поаркушно»;
 обумовлено особливості виготовлення дублікатів і при цьому наведено визначення поняття «дублікат»:
«13. Особливим видом копії документа є
дублікат — повторно оформлений службовий
документ для використання замість втраченого чи пошкодженого оригіналу (диплома,
свідоцтва, трудової книжки тощо), що має
таку саму юридичну силу.
Дублікат виготовляється на такому самому бланку, що й оригінал, та містить інформацію, аналогічну інформації в оригіналі.
На ньому проставляються відбиток печатки
установи і підписи посадових осіб, які мають
право підпису цих документів на момент
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оформлення дубліката. На дублікаті проставляється у правому верхньому куті відмітка
«Дублікат».

Розділ ІІІ «Організація документообігу та виконання документів»
Третій розділ Правил, присвячений організації
документообігу та виконання документів, містить 7 глав.
У главі 1 розділу ІІІ встановлено загальні вимоги щодо організації документообігу та ви
значення його обсягу.
Зокрема, у пунктах 5, 6, 7 надано рекомендації щодо регламентації документообігу в установі у разі запровадження в ній системи авто
матизації діловодства або системи електро
нного документообігу:
«5. Особливості організації електронного
документообігу визначаються інструкцією
з діловодства установи, що розроблюється
з урахуванням вимог Порядку роботи з електронними документами, а також характеристик технічних і програмних засобів, що
функціонують в установі.
6. У разі впровадження в установі системи
автоматизації діловодства або системи електронного документообігу служба діловодства разом зі структурним підрозділом (працівником), що відповідає за автоматизацію,
розробляє регламенти роботи з документами
в електронній формі.
7. Організація документообігу у разі застосування засобів автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного та автоматизованого способів опрацювання документів із можливостями засобів
автоматизації діловодства».
У пунктах 8 і 9 глави 1 розділу ІІІ слід звернути увагу на правила підрахунку обсягу докумен
тообігу в установі:
«8. Обсяг документообігу установи визначається службою діловодства з урахуванням
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усіх документопотоків за відповідний період
часу (рік, квартал).
Підрахунок кількості документів здійснюється за реєстраційними формами вхідних,
внутрішніх, вихідних документів у місцях їх
реєстрації.
За одиницю обліку береться документ. Розмножені примірники, опрацьовані службою
діловодства, підраховуються окремо на основі прийнятої в установі системи обліку документів.
9. Підсумкові дані про обсяг документообігу аналізуються, узагальнюються службою діловодства за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил, і подаються керівнику
установи в установленому ним порядку».
У главі 2 розділу ІІІ встановлено вимоги
щодо приймання, первинного опрацювання
та попереднього розгляду документів.
У цій главі слід звернути увагу на правила
приймання й опрацювання:
 документів з паперовими носіями ін
формації, що надходять у неробочий час, наді
слані не за адресою, мають пошкодження або
помилки в оформленні:
«3. Документи, що надійшли в неробочий
час, приймаються черговим працівником
установи (за наявності), який, не розкриваючи кореспонденцію, передає її в службу діловодства наступного робочого дня під розписку».
«Документи, надіслані не за адресою, повертаються відправникові без їх розгляду».
«7. У разі виявлення відсутності додатків,
зазначених у документі, або окремих аркушів,
а також помилок в оформленні документа, що
унеможливлює його виконання (відсутність
підпису, відбитка печатки, грифа затвердження тощо), документ не реєструється
і відправникові надсилається письмовий запит
або йому повідомляється про це телефоном.
При цьому на документі робиться відповідна
відмітка із зазначенням дати запиту (розмови телефоном), посади та прізвища особи, якій
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зроблено запит, підпису, розшифрування підпису особи, яка здійснила запит.
У разі відсутності або нецілісності вкладень, пошкодження конверта, упакування, що
призвело до неможливості прочитання тексту документа, складається акт у двох примірниках. Один примірник акта надсилається
відправникові, інший — зберігається у службі
діловодства»;
 документів в електронній формі без
електронного цифрового підпису:
«4. У разі надходження документів в електронній формі без електронного цифрового підпису
(у сканованій формі) їх роздруковують на папері
із проставленням надпису на верхньому полі документа «Отримано в електронній формі».
У главі 3 розділу ІІІ визначено основні вимоги до реєстрації документів, а саме:
«2. Під час реєстрації документів в установі необхідно дотримуватися таких вимог:
 документи реєструються незалежно
від способу їх доставки, передачі чи створення;
 документи реєструються за документопотоками (вхідні, вихідні, внутрішні);
 документи реєструються лише один раз
(вхідні — у день надходження або не пізніше
наступного робочого дня (якщо документ надійшов у неробочий час), створювані — у день
підписання або затвердження);
 у разі передачі зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу до іншого новий реєстраційний індекс на документі
не проставляється;
 документи реєструються за групами
залежно від назви виду, автора і змісту документів;
окремо реєструються:
 акти органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради
України, що надійшли до установи;
 розпорядчі документи з основних питань діяльності установи;
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 розпорядчі документи з адміністративно-господарських питань;
 розпорядчі документи з кадрових питань (особового складу) (відповідно до їх видів
та строків зберігання);
 рішення колегіальних органів;
 акти ревізій фінансово-господарської діяльності;
 бухгалтерські документи;
 заявки на матеріально-технічне постачання;
 службові листи;
 звернення громадян;
 запити на отримання публічної інформації;
 факсограми (паперові копії документів,
передані з використанням засобів факсимільного зв’язку);
 документи, що передаються електрон
ною поштою у сканованій формі без електрон
ного цифрового підпису (із зазначенням у реєстраційних формах електронної адреси відправника та адресата)».
Крім того, в цій главі прописано:
 порядок надання документам реєстраційних індексів (п. 5);
 випадки, в яких на документах під час їх
реєстрації дозволено проставляти штрих-коди
(п. 6);
 види реєстраційних форм, які можуть
бути запроваджені в установі, та вимоги до їх
оформлення й ведення (п. 7–10).
У главі 4 розділу ІІІ регламентовано організацію передачі документів та їх виконання.
У цій главі виписаний порядок:
 передання документів на розгляд керівництва (п. 1, 2);
 передання документів безпосереднім виконавцям (п. 3–5);
 виконання документів (п. 6–8).
Організацію контролю за виконанням доку
ментів встановлено у главі 5.
Слід звернути увагу на пункти, в яких прописано:
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 правила обчислення строків виконання
документів:
«4. Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в календарних днях, починаючи з дати підписання (реєстрації), а вхідних — з дати надходження (реєстрації).
Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий день, останнім днем строку виконання документа вважається перший робочий день після неробочого дня.
5. Документ, в якому не зазначено строк
виконання, повинен бути виконаний не пізніше
ніж за 30 календарних днів з моменту його реєстрації в установі, до якої надійшов документ.
Завдання, визначене у службовому документі, виконується у встановлений строк.
Якщо завдання потребує термінового виконання, обов’язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання»;
 випадки, у яких строк виконання може
бути змінено:
«7. Індивідуальний строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою
посадової особи, яка його встановила, а у разі
її відсутності — посадової особи, яка її заміщає.
У разі потреби строк виконання документа може бути продовжено за обґрунтованим
проханням виконавця, яке подається не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа, в якому
не зазначено строк,— до закінчення тридцятиденного строку від дати його реєстрації.
У разі зміни строків виконання проставляються новий строк, дата і підпис. Відповідні
зміни вносяться до реєстраційно-контрольної
картки або банку реєстраційних даних»;
 порядок взяття документів на контроль:
«8. Взяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції керівника
установи або його заступників.
Контроль за виконанням документів включає взяття документів на контроль, визначен№ 10 (105) жовтень 2015

ня форм і методів контролю, перевірку ходу
своєчасного доведення документів до виконавців, контроль за станом виконання, зняття
документів з контролю, направлення виконаного документа до справи, облік, узагальнення
та аналіз результатів виконання документів,
інформування керівництва про хід та результати їх виконання».
 порядок зняття документів з контролю:
«13. Після виконання документ знімається
з контролю. Документи вважаються виконаними і знімаються з контролю після виконання
завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або
після іншого підтвердження виконання.
Зняти документ з контролю може тільки
керівник установи, його заступники, які встановили контрольний строк у резолюції, або
за їх дорученням служба діловодства (служба
контролю). Документи з типовими строками
виконання знімаються з контролю за рішенням служби діловодства (служби контролю)».
У главі 6 розділу ІІІ визначено правила організації інформаційно-довідкової роботи з до
кументами, зокрема за умови запровадження
в установі системи автоматизації діловодства
або системи електронного документообігу.
Порядок опрацювання та надсилання ви
хідних документів обумовлено у главі 7. Між
іншим, у цій главі надано лише загальні рекомендації щодо опрацювання і відправлення вихідної
кореспонденції засобами поштового зв’язку, каналами електрозв’язку, а також завдяки послугам кур’єрської та фельд’єгерської служб.

Розділ IV «Систематизація та зберігання документів у діловодстві»
Цей розділ присвячено складанню номенкла
тури справ, формуванню справ та зберіганню
документів у поточному діловодстві установи.
У главі 1 розділу ІV визначено вимоги
до розроблення зведеної номенклатури справ
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Кожному етапу підготовки
номенклатури справ приділено
надзвичайну увагу

та номенклатури справ структурного підрозді
лу. Слід відзначити, що вимоги прописані дуже
детально, кожному етапу підготовки номенклатури справ приділено надзвичайну увагу.
У другому абзаці пункту 1 надано рекомендації щодо застосування схеми систематизації
справ, закріпленої у номенклатурі, у процесі
здійснення контролю за виконанням документів:
«Закріплена в номенклатурі схема систематизації справ використовується при
розробленні схеми картотеки на виконані документи».
Зміст пунктів 5–7 присвячений загальним
вимогам до підготовки номенклатури справ
установи (так званої зведеної номенклатури
справ), зокрема у пункті 6 визначено два прин
ципи побудови номенклатури справ:
«6. Під час складання номенклатури справ
установи використовується структурний
або функціональний принцип її побудови».
У пункті 14 чітко і детально прописаний порядок подання зведених номенклатур справ
на розгляд експертних комісій (далі — ЕК)
та експертно-перевірних комісій (далі — ЕПК)
з проведення експертизи цінності документів,
зокрема підкреслена необхідність проведення
експертизи цінності документів новостворе
них установ незалежно від їх форми власності
з метою можливого віднесення їхньої документації до Національного архівного фонду (далі —
НАФ):
«14. Номенклатура справ установи підписується керівником служби діловодства установи, візується керівником архіву установи
(посадовою особою, відповідальною за архів)
та схвалюється ЕК установи.
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Новостворені установи незалежно від
форми власності повинні не пізніше одного
року з початку діяльності подати схвалену ЕК
установи номенклатуру справ на розгляд ЕПК
(ЕК) відповідної державної архівної установи,
архівного відділу міської ради, у зоні комплектування яких вони перебувають, для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого віднесення до НАФ.
Установи, у діяльності яких утворюються
документи НАФ, у подальшому подають свою
номенклатуру справ на розгляд ЕПК (ЕК) відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради, у зоні комплектування
яких вони перебувають.
Установи, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, подають номенклатуру справ ЕК органу вищого рівня (за наявності). У разі відсутності установи вищого
рівня номенклатура справ схвалюється власною ЕК».
У главі 2 розділу ІV визначено порядок фор
мування справ згідно із затвердженою номенклатурою.
У пункті 1 рекомендовано застосовувати
принцип децентралізації формування справ
в установах зі структурним поділом та обсягом
документообігу понад 10 тис. документів на рік:
«1. Справи формуються в установі, як правило, децентралізовано, тобто в структурних підрозділах. В установах з обсягом документообігу до 10 тис. документів на рік можливе формування справ у службі діловодства».
У пункті 2 встановлено загальні правила
формування справ, серед яких на особливу увагу заслуговують такі:
«вміщувати у справи тільки виконані документи відповідно до заголовків справ у номенклатурі;
групувати у справи документи, виконані
протягом одного календарного року, за винятком перехідних справ та судових справ (ведуться протягом кількох років до їх завершення), особових справ (формуються протягом
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періоду роботи особи в цій установі), документів виборчих органів та їх постійних комісій,
депутатських груп (формуються за період
їх скликання), документів навчальних закладів, що характеризують навчально-виховний
процес (формуються за навчальний рік), документів театрів, що характеризують сценічну
діяльність (формуються за театральний сезон), справ фільмів, рукописів, історій хвороб;
…
окремо групувати у справи документи постійного, тривалого (понад 10 років), тимчасового зберігання;
…».
Між тим у пункті 3 обумовлено винятковий
випадок, коли документи постійного та тимчасового зберігання можуть тимчасово групуватися в одну справу:
«3. Як виняток, коли цього вимагає специфіка роботи установи, документи постійного
та тимчасового зберігання, пов’язані з вирішенням одного питання, можуть тимчасово
групуватися впродовж року в одну справу.
Після закінчення року або вирішення питання згадані документи повинні вміщуватися
в окремі справи згідно з номенклатурою справ
за таким принципом: до однієї справи вміщуються документи тільки постійного зберігання, а до іншої — тимчасового».
Особливість формування у справи організа
ційних документів, що підлягають затвердженню, прописана у пункті 5:
«5. Положення, правила, інструкції тощо,
затверджені розпорядчими документами,
групуються разом із зазначеними документами. Якщо вони затверджені як самостійні документи, їх формують в окремі справи за видами і хронологією».
Вимоги до формування у справи розпо
рядчих документів, зокрема наказів (розпоряджень) з кадрових питань, встановлені
у пункті 6:
«6. Накази (розпорядження) з питань основ
ної діяльності установи, з адміністративно№ 10 (105) жовтень 2015

господарських питань, з кадрових питань (особового складу) групуються у різні справи.
Накази з кадрових питань (особового складу) групуються відповідно до їх видів та строків зберігання. Не дозволяється групувати разом накази тривалого (75 років) та тимчасового (5 років) зберігання. Доцільно при великих
обсягах документів накази з кадрових питань
(особового складу), що стосуються різних напрямів діяльності установи (приймання на роботу, звільнення, преміювання, відрядження,
відпустки тощо), групувати в окремі справи.
Якщо різних видів наказів з кадрових питань
(особового складу) створюється незначна
кількість, їх дозволяється групувати за строками їх зберігання: в одну справу — накази
тривалого строку зберігання, в іншу — тимчасового строку зберігання».
Крім того, працівникам кадрової служби
обов’язково слід звернути увагу на вимоги
до формування особових справ, визначені
у пункті 12:
«12. В особових справах, що формуються
впродовж усього часу роботи посадової особи
в установі, документи групуються в хронологічному порядку в міру їх поповнення в такій послідовності: внутрішній опис документів справи; заява про прийняття на роботу
(контракт); направлення або подання; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія;
документи про освіту (копії); копії або витяги
з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника тощо; доповнення
до особового листка з обліку кадрів; довідки
та інші документи.
Копії наказів, розпоряджень про стягнення,
заохочення, зміну прізвища працівника тощо
до особової справи не включаються. Ці відомості вносяться в доповнення до особового
листка з обліку кадрів або до трудової книжки».
У главі 3 розділу ІV встановлено порядок збе
рігання документів у поточному діловодстві
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до передання їх в архів установи. Зокрема,
у пункті 1 визначено місце їх зберігання:
«1. Документи з моменту створення чи
надходження і до передавання на зберігання
в архів установи зберігаються за місцем формування справ у службі діловодства чи інших
структурних підрозділах установи відповідно
до номенклатури справ».
У пункті 2 наголошено на обов’язку керів
ників структурних підрозділів установи і працівників, відповідальних за організацію діловодства в цих підрозділах, щодо забезпечення
збереженості документів.
У пункті 4 прописана відповідальність сек
ретаря колегіального органу установи за забезпечення збереженості документів з магнітним
та цифровим носієм інформації, що стосується
засідань відповідного органу:
«4. Магнітні стрічки та цифрові носії інформації з фонограмами засідань колегіального органу зберігаються в його секретаря.
На стрічці і коробці робиться відмітка про
дату засідання і час запису. Секретар колегіального органу відповідає за їх зберігання».
Порядок надання документів у тимчасове
користування працівникам установи та представникам інших установ детально регламенто
вано у пунктах 5, 6:
«5. Видача справ у тимчасове користування працівникам структурних підрозділів установи здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу, в якому було сформовано
справу, іншим установам — з письмового дозволу керівника установи. На видану справу
складається картка-замінник за формою, наведеною в додатку 12 до цих Правил. У картці
зазначаються найменування структурного
підрозділу, індекс справи, заголовок справи,
дата її видачі, особа, якій справу видано, дата
її повернення, підписи осіб, які видали та прий
няли справу.
Посадова особа, яка видала та прийняла
справу, зобов’язана здійснити перевірку наявності документів у справі.
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Не дозволяється видавати у тимчасове користування працівникам структурних підрозділів установи окремі документи
зі справ.
6. Надання справ у тимчасове користування здійснюється не більш як на один місяць».

Розділ V «Експертиза цінності
документів»
Надзвичайно важливим є розділ, присвячений
експертизі цінності документів.
У главі 1 розділу V визначено нормативнометодичні засади експертизи цінності документів.
Керівникам кадрової, фінансової та діловодної служб радимо звернути увагу на другий
абзац пункту 1, в якому категорично заборо
няється знищення документів без проведення
експертизи їх цінності:
«Вилучення документів для знищення без
проведення попередньої експертизи їх цінності
забороняється».
У главі 2 розділу V встановлено порядок
проведення експертизи цінності документів.
У пункті 1 визначено й розмежовано порядок і завдання експертизи цінності на різних
етапах функціонування документів в установі:
«1. Експертиза цінності документів в установі проводиться:
у поточному діловодстві — під час складання номенклатур справ, формування документів у справи і перевіряння правильності
віднесення документів до відповідних справ,
підготовки справ до передавання на архівне
зберігання;
в архіві установи — у процесі приймання
справ до архіву та підготовки справ на постійне зберігання».
Далі в пунктах 2–9 дуже детально розписано методику і порядок проведення експертизи
цінності в поточному діловодстві, а в пунк
тах 10–14 — в архіві установи.
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До того ж у цій главі слід звернути увагу
на пункт 11, у якому встановлено, що:
«11. Експертиза цінності документів в архіві установи здійснюється під методичним
керівництвом відповідних державних архівних
установ, архівних відділів міських рад, у зоні
комплектування яких перебуває установа».
Однією з новацій Правил є порядок вияв
лення й віднесення до унікальних документів, що зберігаються в архівах установ, які відповідно до законодавства мають право постійно
зберігати документи НАФ:
«16. Експертиза цінності документів НАФ,
спрямована на виявлення унікальних документів НАФ, проводиться архівами установ, які
відповідно до законодавства мають право постійно зберігати документи НАФ.
Віднесення документів НАФ до унікальних
здійснюється на підставі критеріїв походження, змісту, зовнішніх ознак або за сукупністю
критеріїв та характеристик.
За результатами виявлення документів
НАФ, що можуть бути віднесені до унікальних, в архіві установи складаються проекти
анотованих переліків унікальних документів
НАФ.
Виявлення унікальних документів НАФ
в архіві установи та їх описування в анотованому переліку здійснюються на підставі Методики віднесення документів Національного
архівного фонду до унікальних, затвердженої
наказом Державного комітету архівів України
від 19 лютого 2008 року № 34, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12 березня
2008 року за № 202/14893(із змінами)».
Главу 3 розділу V присвячено складанню
акта про вилучення для знищення докумен
тів, не внесених до НАФ, та безпосередньому
знищенню документів. Зокрема, детально прописаний порядок складення, оформлення, погодження (схвалення) й затвердження цього акта.
Під час внесення до акту первинної фінансо
вої та бухгалтерської документації слід ураховувати вимоги, встановлені в пункті 5:
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«5. У разі внесення до акта про вилучення
для знищення документів, не внесених до НАФ,
первинної фінансової та бухгалтерської документації до нього додається довідка про проведення перевірки органами Державної фіскальної служби з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої
влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, підприємств і організацій,
які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів
та державних фондів або використовували
державне чи комунальне майно,— ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками
фінансово-господарської діяльності. Довідка
підписується керівником установи та бухгалтером».
Крім того, на увагу заслуговує пункт 8, де
обумовлено порядок включення до акту до
кументів з грифом «Для службового користу
вання» та іншими грифами обмеженого доступу, що застосовуються в установі:
«8. Якщо в акт про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, включено
документи з грифом «Для службового користування» та іншими грифами обмеженого
доступу, що застосовуються в установі, ці
документи знищуються шляхом подрібнення
до стану, що виключає можливість їх прочитання та відновлення. При цьому в кінці акта
додатково робиться запис про знищення відповідних документів із зазначенням прізвищ,
ініціалів членів ЕК установи, наприклад:
Справи № 25 ДСК, № 30 ДСК, № 80 ДСК
знищено шляхом подрібнення.
Члени ЕК:
(підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)
(підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)
(підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)
Дата». 
Закінчення у наступному номері
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Атестація працівників

у закладах охорони здоров’я

Атестація працівників у закладах охорони здоров’я має значні особливості.
Зокрема, атестація різних категорій персоналу (лікарів, молодших
спеціалістів із медичною освітою, професіоналів із немедичною освітою)
в закладах охорони здоров’я регулюється окремими нормативно-правовими
актами, хоча такі працівники можуть працювати в одному закладі

Нормативно-правові акти до теми:
 наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок направлення на стажування
лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» від 17 березня 1993 р. № 48 (далі — На
каз № 48);
 наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25 грудня 1992 р. № 195 (далі — Наказ № 195);
 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затверджене наказом МОЗ України від
19 грудня 1997 р. № 359 (далі — Положення № 359);
 Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затверджене наказом МОЗ
України від 18 травня 1994 р. № 73 (далі — Положення № 73).

Атестація лікарів
Влаштовуючись на роботу, лікарі мають надати
не тільки диплом про вищу медичну освіту, а й
сертифікат про присвоєння звання «лікаря-спеціаліста» (або певної кваліфікаційної категорії) з
конкретної лікарської спеціальності. Ті ж особи,
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які не працювали більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну
категорію або яким відмовлено у присвоєнні
(підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії,
не можуть займатися лікарською діяльністю з
цієї спеціальності без попереднього проходжен-
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ня стажування в порядку, передбаченому Наказом № 48
Лікарі атестуються відповідно до Положення № 359, згідно з яким основним завданням
атестації лікарів є визначення рівня професійної
підготовки лікарів, оцінка їхньої трудової діяльності, можливості подальшого використання
спеціалістів, підвищення їхньої кваліфікації.
На цей час установлені такі види атестації лікарів:
 Атестація на визначення знань і прак
тичних навиків із присвоєнням (підтвер
дженням) звання «лікар-спеціаліст» з кон
кретної лікарської спеціальності. Проводиться в комісіях, що створюються при вищих
медичних закладах освіти 3–4-го рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти. Ця
атестація має передувати зайняттю особою лікарської посади в закладах охорони здоров’я,
що відповідає цій спеціальності, або медичній
практиці за цією спеціальністю на підприємницьких засадах.
 Атестація на присвоєння кваліфікаційної
категорії. Проводиться комісіями, що створюються при МОЗ України (Центральна атестаційна комісія), територіальних (обласних) органах
управління охорони здоров’я та Держсанепідслужби України, а також її органах на водному
та залізничному транспорті.
 Атестація на підтвердження кваліфіка
ційної категорії. Проводиться тими ж комісіями, які проводять атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії.
Згадані комісії «спеціалізуються» і на окремих групах/видах закладів охорони здоров’я
або лікарів:
 Центральна атестаційна комісія проводить атестацію керівників, штатних і позаштатних головних спеціалістів територіальних (обласних) органів управління охорони здоров’я
та Держсанепідслужби, керівників і спеціалістів
закладів охорони здоров’я, підпорядкованих
МОЗ України, наукових і науково-педагогічних
працівників вищих медичних закладів освіти
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3–4-го рівнів акредитації, закладів післядип
ломної освіти, науково-дослідних медичних
установ, які у встановленому порядку допущені
до лікарської діяльності. Крім цього, вирішує
питання легалізації посвідчень про наявність
кваліфікаційних категорій, виданих за межами
України, та розглядає скарги на рішення атестаційних комісій на місцях із питань присвоєння
кваліфікаційних категорій.
 Атестаційні комісії територіальних (об
ласних) органів управління охорони здоров’я
та Держсанепідслужби проводять атестацію лікарів безпосередньо підпорядкованих закладів
охорони здоров’я та фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики, проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім
робіт на об’єктах ветеринарного контролю),
з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів, і лікарів, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання,
що зареєстровані в установленому порядку як
юридичні особи.
 Атестаційні комісії при органах
Держсанепідслужби на відповідних видах
транспорту проводять атестацію лікарів
підпорядкованих підрозділів.
Ті лікарі, які працюють у закладах охорони
здоров’я, підпорядкованих відомствам, що не
мають своїх атестаційних комісій, проходять
атестацію з додержанням вимог Положення
№ 359 в атестаційних комісіях системи МОЗ
України.

Лікарі, які працюють у закладах
охорони здоров’я, підпорядкованих
відомствам, що не мають своїх
атестаційних комісій, проходять
атестацію з додержанням вимог
Положення № 359 в атестаційних
комісіях системи МОЗ України
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Порядок роботи атестаційних комісій
лікарів
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Керівнику органу чи закладу охорони
здоров’я надається право направити
подання в атестаційну комісію про
зняття кваліфікаційної категорії чи
про відмову в підтвердженні звання
лікаря-спеціаліста, незалежно від
строку присвоєння (підтвердження)
категорії чи звання в разі виявлення
істотних недоліків у роботі лікаря

Атестаційні комісії проводять засідання за умови присутності не менше 2/3 кількості її членів не
рідше одного разу на квартал згідно зі щорічним
графіком, який затверджується перед початком
нового календарного року керівником закладу
освіти або органу охорони здоров’я, при яких
створені комісії. Члени атестаційної комісії входять до її складу на добровільних засадах, а за рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.
Під час засідань ведуться протоколи засідань, які
разом із документами атестованих підлягають
зберіганню в установленому порядку.

своєння (підтвердження) категорії чи звання в
разі виявлення істотних недоліків у роботі лікаря.

Атестація на присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційних
категорій проводиться за бажанням
лікаря

Атестація на визначення знань і
практичних навиків із присвоєнням
(підтвердженням) звання «лікарспеціаліст»

Лікарі, які протягом року після закінчення
п’ятирічного строку з моменту попередньої
атестації не виявили бажання та не подали документи на чергову атестацію (крім вагітних жінок та осіб, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною), та лікарі, яким за рішенням
атестаційної комісії відмовлено у присвоєнні
(підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань і
практичних навиків із підтвердженням звання
«лікар-спеціаліст» після проходження стажу
вання.
За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути
проведена і через менший ніж п’ятирічний
строк, але не раніше ніж через рік із моменту попередньої атестації.
Керівнику органу чи закладу охорони
здоров’я надається право направити подання в
атестаційну комісію про зняття кваліфікаційної
категорії чи про відмову в підтвердженні звання
лікаря-спеціаліста, незалежно від строку при-

Цей вид атестації проводиться для осіб, які закінчують навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі або аспірантурі з цієї спеціальності, якщо
останні ще не мають сертифіката лікаря-спеціаліста з цього фаху, а також для осіб, які в порядку, передбаченому Наказом № 195, допущені до
лікарської діяльності та пройшли курси спеціалізації, стажування або інші види підготовки.
Голова атестаційної комісії призначається
із числа висококваліфікованих спеціалістів наказом МОЗ України, а її члени добираються та
затверджуються ректором вищого медичного
закладу освіти, де проводиться підготовка або
перепідготовка лікарів.
Також до складу комісії на правах членів входять:
 проректор із лікувальної роботи вищого
медичного закладу освіти (закладу післядип
ломної освіти),
 декан факультету або його заступник,
 завідуючі кафедрами, професори або
доценти профільних кафедр, спеціалісти орга-
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нів (закладів) охорони здоров’я, професори та
доценти інших закладів освіти, працівники науково-дослідних інститутів, представники профспілкових органів, асоціацій лікарів.
Не пізніше ніж за тиждень до початку засідання комісії до неї подаються такі документи:
 письмова заява;
 копії дипломів про освіту та інші документи, що в установленому порядку дають право
займати конкретну лікарську посаду;
 заповнений атестаційний листок установленого зразка (додаток 1);
 інші матеріали (за можливості), що характеризують підготовку та практичну діяльність
особи, яка атестується.
Спеціальності, за якими проводиться атестація, мають відповідати Номенклатурі лікарських
спеціальностей, затвердженій Наказом № 359,
а вимоги до осіб, які атестуються, — вимогам
кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів, що затверджуються Міністерством охорони здоров’я України (Випуск 78 «Охорона
здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від
29 березня 2002 р. № 117).
За результатами атестації комісія ухвалює
такі рішення:
 присвоїти або відмовити у присвоєнні
звання «лікаря-спеціаліста» з конкретної лікарської спеціальності,
 підтвердити або відмовити у підтвердженні звання «лікаря-спеціаліста» з конкретної лікарської спеціальності.
Протокол із рішенням атестаційної комісії
про присвоєння (підтвердження) звання «лікаряспеціаліста» з конкретної лікарської спеціальності затверджується в десятиденний строк наказом по закладу освіти, при якому створена комісія, а результати атестації доводяться до відома
атестованого одразу після закінчення засідання
комісії. У подальшому не пізніше трьох днів із
моменту затвердження протоколу засідання комісії закладом освіти атестованому видається:
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 сертифікат установленого зразка — у випадку присвоєння (підтвердження) звання «лікаря-спеціаліста» з конкретної лікарської спеціальності або
 витяг із протоколу засідання комісії, завірений закладом освіти — у випадку відмови у
присвоєнні (підтвердженні) звання «лікаря-спеціаліста» з конкретної лікарської спеціальності.
У другому випадку рішення атестаційної комісії може бути оскаржено шляхом подання
заяви до МОЗ України у двотижневий строк із
моменту видання витягу з протоколу засідання
комісії, завіреного закладом освіти, і тоді звільнення особи з посади лікаря-інтерна (стажиста)
затримується до прийняття МОЗ рішення. Також
у цьому випадку атестований може бути прийнятий на роботу, за його згодою, на посаду середнього медичного працівника.

Атестація на присвоєння
кваліфікаційної категорії лікаря
Цей вид атестації проводиться для лікарівспеціалістів за спеціальностями згідно з Номенклатурою лікарських спеціальностей, які:
 працюють за сертифікатом лікаря-спеціаліста та
 закінчили протягом року перед атестацією
передатестаційний цикл у закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної
освіти.
Від передатестаційного циклу звільня
ються:
 науково-педагогічні працівники кафедр
закладів післядипломної освіти та факультетів
післядипломної освіти, якщо вони атестуються
за профілем кафедри (складають тільки перед
атестаційний іспит);
 лікарі-спеціалісти протягом року після закінчення навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі та мають необхідний стаж практичної
роботи за цією спеціальністю (складають перед
атестаційний іспит перед закінченням навчання
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Додаток 1
Форма атестаційного листка лікаря
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
1. Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________
2. Рік народження ________________________________________________
3. Освіта ________________________________________________________
назва закладу освіти, факультет, рік закінчення

4. Місце роботи __________________________________________________
5. Займана посада на час атестації ___________________________________
6. Удосконалення за спеціальністю (де, коли, тривалість)
а) ______________________________________________________________
б) ______________________________________________________________
в) ______________________________________________________________
г) ______________________________________________________________
д) ______________________________________________________________
7. Стаж роботи за спеціальністю _____________________________________
8. Наукові праці, винаходи, рацпропозиції _____________________________
Рішення атестаційної комісії:
Атестаційна комісія при __________________________________________
назва органу охорони здоров’я або закладу освіти

вирішила присвоїти гр.

___________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові

________________________________________________________________
звання «лікаря-спеціаліста», назва категорії

за спеціальністю _________________________________________________
назва спеціальності згідно з номенклатурою

Голова комісії (підпис)
Члени комісії (підпис)
«___»__________ ____________ р.
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Лікарі, які не склали іспит,
допускаються до складання
повторного іспиту тільки після
закінчення нового
передатестаційного циклу
на кафедрах закладів післядипломної освіти,
факультетів післядипломної освіти).
Видання путівок на передатестаційний цикл
проводиться закладом післядипломної освіти
або факультетом післядипломної освіти відповідно до подання органу охорони здоров’я або за
особистою заявою лікаря-спеціаліста. Лікарям,
які закінчили передатестаційний цикл та/або
успішно склали іспит, закладом освіти видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння кваліфікаційної категорії.
Ті ж лікарі, які не склали іспит, допускаються до
складання повторного іспиту тільки після закінчення нового передатестаційного циклу в порядку, встановленому Положенням № 73.
Ті лікарі, які бажають пройти атестацію на
присвоєння кваліфікаційної категорії, мають
подати до територіальної атестаційної комісії не
пізніш як за два місяці до початку її роботи такі
документи:
 заяву;
 звіт про професійну діяльність за останні
три роки. Подається в довільній формі обсягом не більше 20 сторінок друкованого тексту
з викладенням основних функцій та особливостей професійної діяльності, показників роботи, передбачених статистичними формами,
їх аналізом тощо, затверджується керівником
установи, в якій працює лікар. Якщо лікар
змінював роботу в цей період, подаються звіти зі всіх попередніх місць роботи (загальний
термін перерв у роботі не має перевищувати
трьох місяців);
 копії дипломів, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про
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наявність кваліфікаційної категорії (якщо таке
було видано раніше);
 свідоцтво закладу освіти або факультету
удосконалення лікарів про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу;
 заповнений атестаційний листок.
На підставі поданих документів, а також
рецензії на звіт, отриманої від висококваліфікованих спеціалістів (подання про отримання
рецензії направляється атестаційною комісією),
та співбесіди зі спеціалістом атестаційна комісія
виносить рішення про:
 присвоєння лікарю-спеціалісту кваліфікаційної категорії (другої, першої або вищої), яка
переважно залежить від стажу роботи за окремою спеціальністю;
 скасування кваліфікаційної категорії з
конкретної лікарської спеціальності (в цьому
випадку комісія може підтвердити раніше присвоєну категорію чи знизити її).
Рішення оформлюється протоколом, який
затверджується наказом по установі охорони
здоров’я, при якому створена комісія, в десятиденний строк із дня атестації. Встановлювати категорії, вищі ніж рекомендовані закладом
освіти або факультетом післядипломної освіти,
не дозволяється.
Зарахування до стажу роботи для атестації
періодів роботи окремих категорій лікарів-спеціалістів, залежно від місць роботи (наприклад,
в органах охорони здоров’я, Збройних Силах
тощо) та посад/спеціальностей (наприклад, за
спеціальністю «Наркологія», «Психотерапія»,
«Судово-психіатрична експертиза», «Трансфузіологія» тощо), що включаються до стажу практичної роботи, детально визначаються у пункті 3.11 Положення № 359.
Залежно від результатів атестації у двотижневий строк лікарю:
 видається посвідчення затвердженого
зразка — в разі присвоєння (зміни) кваліфікаційної категорії;
 ставиться відмітка в раніше виданому
посвідченні або видається нове посвідчення,
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У випадку незгоди лікаря з
результатом атестації він може
оскаржити рішення атестаційної
комісії, подавши в місячний строк
заяву до Центральної атестаційної
комісії, рішення якої є остаточним
якщо немає місця для відміток у попередньому
посвідченні, — в разі підтвердження поперед
ньої присвоєної категорії;
 видається витяг із протоколу засідання
комісії, завірений органом охорони здоров’я —
в разі відмови у присвоєнні другої кваліфікаційної категорії.
У випадку незгоди лікаря з результатом атестації він може оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши в місячний строк заяву до
Центральної атестаційної комісії, рішення якої є
остаточним.

Атестація на підтвердження
кваліфікаційної категорії лікаря
Цей вид атестації проводиться за бажанням лі
каря в строк до п’яти років із дня попередньої
атестації. Перед цим лікарі мають пройти передатестаційний цикл у закладах післядипломної
освіти або на факультетах післядипломної освіти та скласти іспит згідно з Положенням № 73.
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Але якщо кваліфікація лікаря не викликає сумнівів у членів комісії, ця атестація може проводитися за рішенням атестаційної комісії і без проходження передатестаційного циклу.
Місце атестації та переліки документів, що
подаються до атестаційної комісії, — аналогічні
тим, що розглядалися раніше.
За результатами атестації комісія приймає
такі рішення:
 підтвердити кваліфікаційну категорію
з конкретної лікарської спеціальності або
 відмовити у підтвердженні категорії
(в цьому випадку комісія виносить рішення про
її зниження чи зняття).
Залежно від результатів атестації у двотиж
невий строк лікарю:
 в посвідченні ставиться відмітка або ви
дається нове посвідчення, коли у попередньому не залишилось місця для відміток — у разі
підтвердження кваліфікаційної категорії;
 видаються нові посвідчення — в разі змі
ни кваліфікаційної категорії;
 видається витяг із протоколу засідання
комісії, завірений органом охорони здоров’я —
в разі відмови у підтвердженні другої категорії.
В останніх двох випадках рішення атеста
ційної комісії в десятиденний строк доводить
ся до відома адміністрації за місцем роботи
атестованого. Порядок оскарження рішення
атестаційної комісії аналогічний попередньому
виду атестації. 
Закінчення в наступних номерах
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Відпустка
без збереження заробітної
плати в запитаннях і відповідях
У цій статті зупинимось саме на змінах до Закону про відпустки у частині
надання відпустки без збереження заробітної плати та на прикладах
розглянемо оформлення заяв і наказів

В

ідпустки без збереження заробітної
плати надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку для певних категорій працівників або за певних обставин і регламентуються статтею 25
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки).
Законом України «Про внесення зміни до
статті 25 Закону України «Про відпустки» від
15 січня 2015 р. № 121-VIII (далі — Закон
№ 121) до частини першої статті 25 Закону
про відпустки внесено пункт 18:
 відпустки без збереження заробітної
плати надаються працівникам на період про
ведення антитерористичної операції у від
повідному населеному пункті з урахуванням
часу, необхідного для повернення до місця
роботи, але не більш як сім календарних днів
після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики»
від 15 січня 2015 р. № 120-VIII пункт 3 частини
першої статті 25 Закону про відпустки з 1 лютого поточного року викладено по-новому:
 матері або іншим особам, зазначеним у
частині третій статті 18 і частині першій статті 19 Закону про відпустки, якщо дитина потребує домашнього догляду, надається відпустка
тривалістю, визначеною в медичному висновку,
але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а якщо дитина хвора на цукровий
діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як
до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо
дитині встановлено категорію «дитина — ін
валід підгрупи А» — до досягнення дитиною
18-річного віку.
До цього вона надавалася на загальних підставах — не більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку.
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» від 14 травня 2015 р.
№ 426-VIII (далі — Закон № 426) унесено зміни
до пункту 4 частини першої статті 25 Закону
про відпустки:

Внесені зміни до статті 25 Закону
про відпустки, які дозволяють надати
відпустку без збереження заробітної
плати та сприяють збереженню
робочих місць і посад за працівниками,
зарахуванню періоду їх відсутності на
роботі у зв’язку з проведенням АТО до
стажу роботи
 учасникам війни, особам, на яких по
ширюється чинність статті 9 Закону Укра
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII (далі — Закон № 3551) надається
відпустка тривалістю до 14 календарних днів
щорічно, яка до змін надавалася всім ветера
нам війни, тобто учасникам бойових дій, інвалідам війни й учасникам війни. Якщо для учасників війни відпустка без збереженням заробітної
плати передбачена цією статтею, то для учас
ників бойових дій та інвалідів війни Законом
№ 426 передбачена норма щодо надання до
даткової відпустки зі збереженням заробітної
плати;
 особам, які мають особливі заслуги пе
ред Батьківщиною, статус яких установлений
статтею 11 Закону № 3551, надається відпустка
тривалістю до 21 календарного дня щорічно,
яка за попередньою редакцією не перевищувала 14 календарних днів, але тепер ці особи виділені в окремому рядку.
Щодо практичних нюансів, які виникають під час надання відпусток без збережен-
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ня заробітної плати, а саме правильності їх
оформлення, йтиметься далі у відповідях на
запитання.
Філія підприємства розташована в Крама
торську. Оскільки робота в цій місцевості вза
галі не ведеться, як згідно з останніми змінами
до Закону про відпустки правильно оформити
відсутність працівників на робочих місцях і
надати їм відпустку?
Відповідно до розпорядження КМУ від
30 жовтня 2014 р. № 1053-р визначено перелік населених пунктів, на території яких проводилася АТО, місто Краматорськ належить
до такого населеного пункту, але чинність
зазначеного розпорядження було призупинено розпорядженням КМУ від 5 листопада
2014 р. № 1079-р і на сьогодні, на жаль, все
ще немає документа, де мали би бути перелічені всі населені пункти, в яких проводилася чи проводиться АТО. Тому рішення щодо
зарахування Краматорська до території АТО
слід приймати, зважаючи на фактичне проведення АТО в цьому місті.
Варто зазначити, що Законом № 121 внесені
зміни до статті 25 Закону про відпустки, які дозволяють надати відпустку без збереження заробітної плати та сприяють збереженню робочих місць і посад за працівниками, зарахуванню
періоду їх відсутності на роботі у зв’язку з проведенням АТО до стажу роботи.
Крім цього, слід звернути увагу на те, що
працівники, які не виходять на роботу у зв’язку
з переміщенням із районів проведення АТО, або
ті, які залишаються в таких районах під час проведення АТО та не можуть виходити на роботу
у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не
можуть бути звільнені за пунктом 4 частини
першої статті 40 КЗпП через прогул, як зазначають фахівці Мінсоцполітики у своєму листі від
8 липня 2014 р. № 7302/3/14-14/13.
Це роз’яснення Мінсоцполітики доповнило
листом від 11 серпня 2014 р. № 8946/0/14-14/13,
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Працівники, які не виходять на
роботу у зв’язку з переміщенням
із районів проведення АТО, або ті,
які залишаються в таких районах
та не можуть виходити на роботу
у зв’язку з небезпекою для життя
і здоров’я, не можуть бути
звільнені через прогул

у якому йдеться про застосування положень статей 34 та 113 КЗпП (простій). На їхню думку, неможливість працівників повернутися на підприємство, розташоване в зоні проведення АТО, не
вважається простоєм.
Разом із тим у листах міститься рекомен
дація роботодавцям за необхідності надава
ти працівникам на їхнє прохання оплачувані
відпустки, відпустки без збереження заро

бітної плати, які надаються працівникам в
обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, які надаються за
згодою сторін у порядку, визначеному законодавством.
Оскільки норма щодо надання відпустки без
збереження заробітної плати в обов’язковому
порядку обумовлена пунктом 18 статті 25 Закону про відпустки, питання щодо правомірності її надання не стоятиме. Тож за бажанням
працівника на період проведення АТО в населеному пункті з урахуванням часу, необхідного
для повернення до місця роботи, але не більш
як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО, може надаватися відпустка без збереження заробітної плати. У заяві
працівник зазначатиме початок відпустки без
визначеної тривалості, оскільки кінцева дата
її закінчення невідома (додаток 1). Саме вона
буде підставою для видання роботодавцем наказу про надання відпустки без збереження заробітної плати (додаток 2).

Додаток 1
Директору ТОВ «Сігма-софт»
О. М. Колосок
електромеханіка
О. П. Чередняка
Заява
У зв’язку із проведенням антитерористичної операції у м. Краматорську прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати з 7 вересня 2015 р.
02.09.2015
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Чередняк

О. П. Чередняк
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Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГМА-СОФТ»
НАКАЗ
03.09.2015

м. Дніпропетровськ

№ 67-в

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
Чередняку О. П.
Відповідно до пункту 18 статті 25 Закону України «Про відпустки»
НАКАЗУЮ:
Надати Чередняку Олегу Петровичу, електромеханіку, відпустку без збереження заробітної плати на період проведення антитерористичної операції
в м. Краматорську з 7 вересня 2015 р. до завершення проведення антитерористичної операції з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця
роботи, але не більш як семи календарних днів після прийняття рішення про
завершення проведення АТО.
Підстава: заява Чередняка О. П. від 02.09.2015.
Директор

Колосок

Чи має право батько дитини — інвалі
да підгрупи А на відпустку без збережен
ня заробітної плати на рік, якщо дитині на по
чатку року виповнилося 15 років?
Відповідно до статті 84 КЗпП і пункту 3 частини першої статті 25 Закону про відпустки
матері або іншим особам, зазначеним у частині
третій статті 18 і частині першій статті 19 За-
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кону про відпустки, якщо дитина потребує домашнього догляду, в обов’язковому порядку за
бажанням працівника надається відпустка без
збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш
як до досягнення дитиною шестирічного віку,
а якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку, зокрема, якщо ди
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Під поняттям «інші особи» розуміють
батька дитини, бабу, діда або інших
родичів, які фактично доглядають за
дитиною, або особу, яка усиновила чи
взяла під опіку дитину, чи одного із
прийомних батьків
тині встановлено категорію «дитина-інвалід
підгрупи А» — до досягнення дитиною 18-річ
ного віку.
Під поняттям «інші особи» розуміють батька дитини, бабу, діда або інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, або особу, яка
усиновила чи взяла під опіку дитину, чи одного
із прийомних батьків, а тому на отримання цієї

відпустки батько дитини має право на рівні з
матір’ю. 15-річний вік дитини не скасовує права батька на отримання зазначеної відпустки,
адже до досягнення дитиною — інвалідом підгрупи А 18-річного віку воно буде беззапереч
ним. Тому на період, визначений у медичному
висновку, працівник у своїй заяві (додаток 3)
може прохати керівництво про її надання, зокрема й на рік. До заяви він повинен долучити
документ, що підтверджує інвалідність дитини
із зазначенням групи та підгрупи інвалідності, яким є виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) за формою № 157-1/о і висновок лікарсько-консультаційної комісії медичного закладу. За умови
отримання цих документів роботодавець
видає наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати (додаток 4).

Додаток 3
Голові правління ПрАТ «Ікотел-трейд»
М. В. Савчак
провідного фахівця з аналізу ринку праці
Л. О. Ященка
Заява
У зв’язку із встановленням дитині категорії «дитина — інвалід підгрупи А» прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на
рік* із 21 вересня 2015 р.
Додатки: виписка з акта огляду МСЕК,
висновок ЛКК медичного закладу.
16.09.2015

№ 10 (105) жовтень 2015

Ященко

Л. О. Ященко
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Додаток 4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІКОТЕЛ-ТРЕЙД»
НАКАЗ
17.09.2015

м. Чернігів

№ 89-в

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
Ященку Л. О.
Відповідно до пункту 3 статті 25 Закону України «Про відпустки»
НАКАЗУЮ:
Надати Ященку Леоніду Олексійовичу, провідному фахівцю з аналізу
ринку праці, відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною — інвалідом підгрупи А, яка потребує домашнього догляду, з 21 вересня
2015 р. до 20 вересня 2016 р.*
Підстава: заява Ященка Л. О. від 16.09.2015,
виписка з акта огляду МСЕК,
висновок ЛКК медичного закладу.
Директор

Савчак

Хто має право на відпустку без збереження
заробітної плати як учасник війни та який до
кумент має надавати працівник для отриман
ня такої відпустки?
З цього року працівники, статус учасника
війни яких підтверджено, мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.
Зауважимо, що згідно зі статтею 8 Закону
№ 3551 учасниками війни визнаються вій* Строк відпустки має збігатися з тривалістю, визначеною в медичному висновку.
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ськовослужбовці, які в період війни проходили
військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи,
передбачені цим Законом, перелік яких визна
чений статтею 9 Закону № 3551.
Список осіб, які належать до учасників
війни, є достатньо великим, але для роботодавця для надання цієї відпустки головним є
підтвердження статусу учасника війни від
повідним документом, а саме посвідченням
учасника війни. Цей документ разом із заявою
працівника і буде підставою для надання відпустки. Зразки заяви та наказу про надання зазначеної відпустки наведено в додатках 5 і 6.
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Додаток 5
Директору ТОВ «Прогрес»
А. І. Добрянському
електрика цеху
Ю. В. Костенка
Заява
Прошу надати мені як учаснику війни відпустку без збереження заробітної плати на 10 календарних днів із 30 вересня 2015 р.
Додаток: копія посвідчення учасника війни.
25.09.2015

Костенко

Ю. В. Костенко

Додаток 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС»
НАКАЗ
28.09.2015

м. Вінниця

№ 100-в

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
Костенку Ю. В.
Відповідно до пункту 4 статті 25 Закону України «Про відпустки»
НАКАЗУЮ:
Надати Костенку Юрію Васильовичу, електрику цеху, відпустку без збереження заробітної плати як учаснику війни тривалістю 10 календарних днів із
30 вересня до 9 жовтня 2015 р.
Підстава: заява Костенка Ю. В. від 25.09.2015 р.,
копія посвідчення учасника війни.
Директор
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Вебінар

Сумісництво, суміщення
посад та виконання
обов’язків. Відмінності в

документальному оформленні
На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Особа, яка влаштовується на роботу, є приватним підприємцем. Чи
правильно буде укласти з нею трудовий договір на роботу за суміс
ництвом?
Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний
ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку
(ст. 42 Господарського кодексу України). Здійснення фізичними особами підприємницької
діяльності регулюється нормами Цивільного та
Господарського кодексів України та не є трудовою діяльністю. Фізична особа — підприємець
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має право працювати на підприємстві на умовах трудового договору. Крім того, оскільки
підприємець не перебуває ні з ким у трудових
відносинах, його підприємницька діяльність не
вважається основною роботою, а робота за
трудовим договором — сумісництвом. Отже, з
підприємцем, незалежно від того, проводить
він чи тимчасово припинив підприємницьку
діяльність, укладається трудовий договір як за
основним місцем роботи, а не на роботу за
сумісництвом.
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На підприємстві, де працює працівник за основним місцем роботи,
з ним був укладений трудовий договір на роботу за сумісництвом на
іншій посаді (внутрішнє сумісництво). Як правильно табелювати су
місника та надавати йому щорічну відпустку?
Сумісництво — це виконання працівником крім своєї основної іншої оплачуваної роботи на умовах трудового
договору у вільний від основної роботи час на
тому самому або на іншому підприємстві. Облік робочого часу сумісника не відрізняється
від обліку робочого часу інших працівників.
Якщо працівнику-суміснику встановлено
неповний робочий день, у табелі відображають
фактичну кількість відпрацьованих ним годин.
Якщо основне місце роботи сумісника — на
цьому ж підприємстві, то його роботу в табелі
відображають двома рядками: окремо обліковується робочий час за основним місцем роботи й окремо — за сумісництвом. Трудові договори за внутрішнього сумісництва (за основ
ною посадою та за посадою за сумісництвом)
юридично не пов’язані між собою, оскільки за
кожною посадою окремо визначається порядок оплати праці, тривалість робочого часу,
відпустки тощо.
Відпустка на роботі за сумісництвом, як правило, надається одночасно з відпусткою за основ
ним місцем роботи. Але це не означає, що суміс-

ник зобов’язаний йти у відпустку в той же період,
що й за основним місцем роботи. Відповідно
до статті 10 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — За
кон про відпустки) сумісники мають право на
щорічну відпустку повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи у
перший рік роботи на підприємстві одночасно з
відпусткою за основним місцем роботи.
На підставі пункту 14 статті 25 Закону про
відпустки сумісникам, за їхнім бажанням, на термін до закінчення відпустки за основним місцем
роботи обов’язково надається відпустка без збереження заробітної плати.
Надаючи сумісникам щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці або щорічну додаткову відпустку за
особливий характер праці, передбачені статтями
7, 8 Закону про відпустки, слід враховувати норми статті 9 Закону про відпустки: ці відпустки надаються залежно від часу зайнятості працівника
у відповідних умовах. Отже, якщо часу зайнятості сумісника недостатньо, такі відпустки йому не
надаються.

Як переоформити працівника-сумісника на основне місце роботи,
якщо він звільнився з роботи за сумісництвом?

Робота за сумісництвом здійснюється
за окремим трудовим договором.
Тому у випадку звільнення працівника
з основного місця роботи він може працевлаштуватися на основне місце роботи, продовжуючи працювати за сумісництвом або переофор-
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мити роботу за сумісництвом на основну. У другому випадку працівник повинен подати на роботу за сумісництвом трудову книжку, що свідчитиме про його бажання переоформити трудовий договір. Переоформлення можливе шляхом
звільнення працівника з роботи за сумісництвом
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(наприклад, за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
або за власним бажанням (ст. 38 КЗпП)) та укладення з ним трудового договору за основним місцем роботи. Мінсоцполітики України у своїх листах
від 22 червня 2012 р. № 93/06/187-12 і від 28 березня 2013 р. № 2-1/06/187-13 зазначає, якщо
працівник, який працює за сумісництвом, звільняється з основної роботи, робота за сумісництвом
може стати для нього основним місцем роботи.
Оскільки робота за сумісництвом виконується на
підставі трудового договору, то з працівником за
його заявою припиняється трудовий договір про
роботу за сумісництвом (наприклад, за власним
бажанням або за угодою сторін) і укладається новий трудовий договір про роботу на підприємстві
на певній посаді шляхом видання наказу про це.

Зверніть увагу, що в разі звільнення слід
провести всі належні виплати, в т. ч. грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Рекомендуємо видати наказ про звільнення
працівника як сумісника, а з наступного дня
прийняти його за основним місцем роботи. Щоб працівник не втрачав стажу роботи
на підприємстві, в колективному договорі
можна визначити умови зарахування періоду роботи за сумісництвом до стажу роботи
на цьому підприємстві. Можливості переведення працівника з місця роботи за сумісництвом на основну роботу (і навпаки) або
якогось іншого правомірного способу переоформити трудові відносини законодавством
не передбачено.

Головний бухгалтер перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та по
логами. Чи можна покласти виконання його обов’язків на бухгалтера?
Чи може бухгалтер відмовитись від виконання таких обов’язків?
Згідно з чинним законодавством
обов’язки тимчасово відсутнього працівника можуть виконуватися як без
звільнення, так і зі звільненням працівника від
своїх основних обов’язків. Про це йдеться в листі
Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2011 р. № 126/06/186-11. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своїх
основних обов’язків — це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням і з інших причин, коли працівник поряд зі своєю основною роботою виконує
обов’язки тимчасово відсутнього працівника.
Таке визначення наведено в пункті 1 Інструкції
щодо застосування постанови Ради Міністрів
СРСР «Про порядок і умови суміщення професій
(посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145, затвердженої Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС від
14 травня 1982 р. № 53-ВЛ.
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Тимчасове виконання обов’язків оформлюється наказом, у якому має бути чітко визначено,
чи виконує працівник обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основ
ної роботи, чи тимчасово заміщує відсутнього
зі звільненням від своїх основних обов’язків на
цей час.
Якщо в посадовій інструкції бухгалтера зазначено, що він виконує обов’язки головного бухгалтера на час його відсутності, тоді бухгалтер
справді зобов’язаний виконувати ці обов’язки.
Відмова бухгалтера в цьому випадку може кваліфікуватися як порушення трудової дисципліни.
Якщо ж у посадовій інструкції бухгалтера такого
положення немає, покласти на нього виконання
обов’язків головного бухгалтера можна тільки
за його згоди. Якщо бухгалтер відмовиться, така
відмова не вважатиметься порушенням трудової дисципліни. Згода працівника виконувати
обов’язки тимчасово відсутнього працівника
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має бути підтверджена його підписом у наказі:
«З наказом ознайомлений, на тимчасове виконання обов’язків погоджуюся».
Оскільки виконання обов’язків головного бухгалтера пов’язане з певним рівнем відповідальності, керівництву підприємства слід
враховувати наявність в останнього необхідної
кваліфікації. Вимоги до кваліфікації за посадою
«Головний бухгалтер» наведені у випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), затвердженому наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336. Працівник, на
якого покладається виконання обов’язків головного бухгалтера навіть тимчасово, повинен мати

повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж бухгалтерської
роботи за професіями керівників нижчого рівня:
для магістра — не менше двох років, спеціаліста — не менше трьох років. Крім того, він має виконувати основні функції, визначені частиною
сьомою статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16 липня 1999 р. № 996-XIV.
Якщо ж у штаті компанії немає іншого працівника, керівництво буде приймати рішення
залежно від конкретної ситуації. Отже, підприємству слід заздалегідь передбачати можливі
труднощі та перевіряти внутрішні документи на
наявність відповідних положень.

Як документально оформити встановлення та скасування суміщення
за посадою?

Згідно з пунктом 2 постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня
1981 р. № 1145 суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником поряд зі своєю
основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією
(посадою) та виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від своєї
основної роботи на одному і тому самому підприємстві за згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого
дня. Суміщувана посада обов’язково має бути у
штатному розписі та бути вакантною (наприклад, у разі звільнення когось із працівників чи
введення до штатного розпису нової посади).
Пунктом 2 Постанови № 1145 передбачено,
що суміщення професій (посад) допускається за
згодою працівника протягом установленої законодавством тривалості робочого дня (робочої
зміни), якщо це економічно вигідно та не призводить до погіршення якості продукції, вико-
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нуваних робіт, обслуговування населення. Отже,
суміщення професій (посад) допускається, якщо
працівник має достатню кваліфікацію для забезпечення якісного виконання як основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи.
Для оформлення роботи за суміщенням (посад) окремий трудовий договір із працівником
не укладається, лише видається наказ по підприємству про встановлення працівнику суміщення. Відповідно до пункту 3 Інструкції щодо
застосування постанови Ради Міністрів СРСР
«Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. №1145, затвердженної
Держкомпраці від 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ,
розміри доплат за суміщення професій (посад),
розширення зон обслуговування або збільшення
обсягів виконуваних робіт оформлюються наказом (розпорядженням) адміністрації та встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі (ст. 105 КЗпП). У наказі обов’язково
вказують назву професії (посади), за якою
встановлюється суміщення, та розмір доплати.
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Пунктом 15 Постанови № 1145 визначено, що
на керівників підприємств, установ і організацій,
їх заступників, керівників структурних підрозділів, відділів, цехів, служб і їх заступників дія
цієї постанови не поширюється, тобто доплати
за суміщення їм не встановлюються. Чинність
цієї норми підтверджується багатьма листами,
зокрема листом фіскальної служби України від
2 червня 2015 р. № 11415/6/99-95-42-0216.
Наказ може бути такого змісту: «Петренко
Олені Петрівні, інспектору з кадрів, встановити суміщення за посадою архіваріуса з 14 вересня 2015 р. із доплатою в розмірі 50 % посадового окладу інспектора з кадрів».
Припиняється виконання обов’язків у порядку суміщення посад шляхом видання наказу по
підприємству. Воно може бути ініційоване як
працівником, так і роботодавцем (згоди профспілкової організації не потрібно). Наказ може
бути такого змісту: «Скасувати Петренко Олені Петрівні, інспектору з кадрів, суміщення
професії архіваріуса архівної служби підприємства з 1 грудня 2015 р. у зв’язку з прийняттям
на посаду архіваріуса постійного працівника».

Суміщення може встановлюватися як на
певний час (обумовлюється в наказі), так і без
визначення строку. Якщо в наказі був зазначений строк, суміщення припиняється без видання
окремого наказу, якщо строк не встановлювався, суміщення може бути припинено за заявою
працівника або за ініціативою роботодавця. На
підставі частини третьої статті 32 КЗпП про зміну
істотних умов праці з ініціативи роботодавця, в
цьому випадку про встановлення чи скасування
суміщення професій (посад) працівник повинен
бути попереджений не менш як за два місяці.
У табелі обліку робочого часу робота за суміщенням посад не відображається. Для нарахування доплати за суміщення достатньо виданого наказу. Запис про суміщення або виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника в
особову картку № П-2 не вноситься. Запис у трудову книжку про роботу за суміщенням також
не передбачений Інструкцією про порядок ведення трудових книжок, затвердженою наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58.

Як табелювати працівника на роботі за сумісництвом, якщо він пере
буває у відрядженні за основним місцем роботи?

Пунктом 13 Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну
України від 13 березня 1998 р. № 59, визначено,
що на час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, середній заробіток зберігається за
нею на тому підприємстві, що її відрядило. Тобто
за дні перебування працівника у відрядженні за
основним місцем роботи оплата за місцем роботи за сумісництвом йому не нараховується.
Мінсоцполітики України у своєму листі від
23 квітня 2013 р. № 146/13/133-13 рекомендує
на підставі довідки або копії наказу про направ-
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лення працівника у відрядження за основним
місцем роботи на роботі за сумісництвом у табелі
обліку робочого часу проставляти за цей час позначку «І» — інші причини неявок.
Якщо працівник направляється у відрядження
за основним місцем роботи, то на роботі за сумісництвом за згодою з роботодавцем йому може
надаватися відпустка без збереження заробітної
плати згідно зі статтею 26 Закону про відпустки,
і навпаки, в разі відрядження на роботі за сумісництвом працівник може скористатися своїм
правом на відпустку без збереження заробітної
плати на основному місці роботи.

Кадровик України

ПЕРСОНАЛ
102 Інтерв’ю
107 Практична психологія

ІНТЕРВ’Ю

Наш девіз —

«Не втрачайте
хорошу кризу!»
Про виклики, які стоять сьогодні
перед HR-менеджерами
українських компаній, а також
підтримку корпоративної культури,
принципи, на яких ґрунтуються
навчання, розвиток і кар’єрне
зростання персоналу, ми говоримо
зі Світланою Мазур, керівником
відділу управління персоналом
субрегіону Україна, Молдова,
Білорусь компанії Бритіш
Американ Тобакко Україна

«Кадровик України»: Світлано, як розпочиналась ваша кар’єра в HR?
Світлана Мазур: Коли я закінчувала навчання в

інституті, на український ринок прийшли міжнародні компанії, і мені здавалось, що працювати в
них — це щось надзвичайне. А от ким працювати — я ще точно не знала. На ярмарку вакансій я
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взяла анкету компанії Procter&Gamble, заповнила
її і згодом мене запросили на співбесіду. Під час
співбесіди мені розповіли про HR і запропонували
обрати саме цю сферу. Мені стало цікаво, і я вирішила спробувати. Так я прийшла в цю професію
і більше її не залишала. Шість років я працювала
в компанії Procter&Gamble, а останні 12 років —
у Бритіш Американ Тобакко.

Кадровик України
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У цій компанії я починала з посади HRменеджера на фабриці. Це був цікавий і важливий
для мого професійного розвитку період, який дав
змогу зрозуміти, з якими завданнями та проблемами стикається виробництво. Фабрика, на якій
я працювала, розташована у Прилуках. Потім я
повернулась до Києва, працювала в різних проектах — займалась підбором, розвитком персоналу,
працювала над проектом з аутсорсингу фінансових
сервісів разом із фінансовими директорами Центральної та Східної Європи.
Коли компанія розпочала свій бізнес у Болгарії, мені запропонували стати там керівником
HR-функції. Я працювала там два з половиною
роки. Це також був цікавий досвід, який розширив світогляд. Можливість попрацювати в іншому
середовищі, з іншою культурою, побачити звичні
речі новими очима — це важливо для професійного розвитку.
Потім у компанії було створено новий субрегіон — Україна, Молдова, Білорусь, і мені запропонували очолити його HR-функцію.

«Кадровик»: Яку роль відіграє HR-підрозділ у
компанії?
Світлана: Керівник відділу управління персоналом

є членом команди топ-менеджерів і разом із директорами інших підрозділів приймає стратегічні
рішення. Все, що стосується людей, їхнього розвитку, — дуже важливо та є частиною стратегії всієї
компанії.
У нас є HR-бізнес-партнери, які працюють безпосередньо з керівниками різних підрозділів над
HR-завданнями. До складу відділу управління
персоналом входять підрозділи, які відповідають
за бренд роботодавця, підбір персоналу, навчання, розвиток, кадрове діловодство тощо. Є підрозділ, який відповідає за компенсації та пільги.
Він покриває кілька країн, відстежує тенденції
на ринку та пропонує стратегії в цьому напрямі.
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Крім керівництва цими напрямами, я відповідаю
також за широке коло питань — це і забезпечення
кадрового резерву на всі ключові ролі в компанії,
і правильно структурований бізнес, і ефективне
впровадження змін тощо.

«Кадровик»: Як ви працюєте над підтримкою
корпоративної культури?
Світлана: Наша корпоративна культура заснована

на чотирьох цінностях: дух підприємництва, відкритість, свобода через відповідальність і сила в
різноманітності. Це ті речі, які ми вітаємо і цінуємо
в поведінці кожного працівника, те, як ми працюємо, як приймаємо рішення та завдяки чому досягаємо успіху.
Звісно, культура — це люди. Тому ми приділяємо багато уваги тому, яких саме людей ми приймаємо на роботу. Багато наших програм спрямовані
на підтримку корпоративної культури.
Зокрема, в нас є програма для торговельних
представників під назвою «Extra Yes», направлена на те, щоб працівники шукали додаткові ідеї,
креативні підходи для зростання бізнесу. Команди торговельних представників змагаються між
собою, а краща команда нагороджується. Це виховує дух підприємництва, бажання постійно покращувати бізнес і досягати кращих результатів.
На стінах нашої фабрики висять портрети всіх її
працівників, а також інформація про нашу стратегію, пріоритети.
Програма визнання також ґрунтується на
оцінці та нагороді правильної поведінки працівника. Кожен працівник може номінувати свого
колегу, підлеглого або керівника за певне досягнення або вклад у розвиток корпоративної культури компанії. Найкращі працівники отримують
подарунки. За минулий рік ми нагородили більше 500 наших працівників. Усе це дає змогу показати працівникам, що ми їх цінуємо та що саме
для нас важливо.
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Тобто корпоративна культура — це перед
усім поведінка кожного працівника відповідно
до наших корпоративних принципів, ставлення
до роботи як до власного бізнесу та наполег
лива робота для досягнення наших амбітних
цілей.
На етапі підбору персоналу ми приділяємо
увагу відповідності кандидата нашій корпоративній культурі. У нас складна багатоступенева
процедура підбору персоналу. Одним з її етапів є тест, який дає змогу зрозуміти, наскільки
людина впишеться в нашу культуру, наскільки
її цінності збігаються з нашими. Немає «неправильних людей», але є люди, які прийшовши в
нашу компанію, стануть у ній успішними та їм
подобатиметься працювати в нас, а є такі, які
не зможуть у нас працювати саме через те, що
наші цінності не збігаються. Щоб не марнувати
часу таких людей, ми проводимо це тестування.
Є ще співбесіди з керівниками та центр оцінки,
де за допомогою реальних бізнес-кейсів кандидат має змогу продемонструвати свої навички в
середовищі, максимально наближеному до робочого. Таким чином ми маємо змогу побачити
кандидата з різних боків і зрозуміти, наскільки
він зможе зайняти ту чи іншу позицію в компанії.
Підтримка корпоративної культури неможлива без активної участі керівників. HRменеджер може пропонувати певні ініціативи,
але розробляємо всі програми ми разом із керівниками.
Тому наша робота спрямована також на залучення керівників до цього процесу. Щороку ми
визначаємо для них цілі, які обов’язково узгоджуються з цілями всієї компанії та підрозділу.
Цілі визначаються у двох напрямках — бізнесрезультати та результати з розвитку своєї команди. Тобто керівники знають, на що саме вони
повинні звертати увагу, що розвивати у своїх підлеглих.
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«Кадровик»: Розкажіть про систему навчання
та розвитку в компанії.
Світлана: У навчанні та розвитку працівників ми

дотримуємось принципу «70-20-10». Він означає,
що 70 % навчання працівників відбувається на робочому місці. Тобто це навчання безпосередньо
через досвід, вирішення робочих завдань, участь
у різних проектах тощо. Те, яку роль відіграє людина, які завдання вирішує, найбільше її розвиває.
20 % — це навчання за допомогою інших людей —
колег, керівника. Це зворотний зв’язок, коучинг,
менторинг, поради наставника тощо. Останні 10 %
займає формальне навчання у вигляді тренінгів, семінарів, воркшопів тощо.
У нас є багато різних програм, спрямованих
на розвиток тих чи інших навичок. Є працівники, які володіють навичками фасилітації та
проводять різні воркшопи. Працівники можуть
навчитися успішним переговорам, веденню презентацій, особистій ефективності тощо. Також у
нас є онлайн-курси з різних напрямів. Все це дає
змогу кожному працівнику налаштувати гнучкий
процес навчання. Коли в нього є час, він може
пройти певний онлайн-курс, подивитись бізнескейс, прочитати книжку. Тобто взяти саме те, що
йому необхідно.
Останнім часом багато уваги ми приділяємо навичкам управління змінами та вмінню долати труднощі. Одна з ключових компетенцій для кожного
працівника — це стійкість, адже труднощі виникатимуть завжди. Потрібно вміти швидко відновлюватись після стресових подій і успішно працювати.
Зараз ми працюємо над розробкою програми розвитку таких навичок і найближчим часом запровадимо її для всіх працівників компанії.
Загалом до кожного напряму в компанії є свої
підходи та програми розвитку навичок, які потрібні
саме там. Наприклад, для наших торгівельних представників діє програма, яка навчає навичкам продажів і роботи з клієнтами.

Кадровик України

ІНТЕРВ’Ю

Підхід до навчання у нас досить гнучкий. Ми
розвиваємо та навчаємо працівників завжди з
огляду на те, що на конкретному етапі потрібно для бізнесу. Якщо змінюються пріоритети
бізнесу, це обов’язково позначається на системі навчання та розвитку персоналу. Крім того,
працівники самі можуть регулювати своє навчання. Звісно, керівники допомагають підлег
лим визначити сильні та слабкі сторони, те, на
чому потрібно сфокусуватися. Але й працівник
бере в цьому активну участь.

«Кадровик»: Як відбувається кар’єрний розвиток працівників?
Світлана: Для кожного ми розроблюємо план

розвитку кар’єри. Працівник разом із керівником
обговорює, що саме йому потрібно розвивати,
щоб просуватись кар’єрними сходинками. Можливостей багато, адже в нас велика компанія,
в якій багато різних підрозділів. Тому передусім
потрібно з’ясувати, які є потреби в компанії та
чого хоче сам працівник, які в нього амбіції, наскільки він мобільний. За умови успішного виконання своєї роботи та розвитку своїх компетенцій працівник рано чи пізно займає наступну
кар’єрну сходинку. Ми плануємо розвиток працівників таким чином, щоб кожні декілька років
людина могла перейти на іншу посаду та напрацьовувати нові навички.
У нас є кадровий резерв, який ми щороку переглядаємо разом із керівниками функцій. Визначаємо, в кого з працівників є потенціал. Для цього
в нас є спеціальна система оцінки та програми
розвитку працівників.
Більше 80 % вакансій у компанії закриваються внутрішнім резервом. Це означає, що в нас завжди є люди, готові зайняти ту чи іншу позицію.
Йдеться про вертикальні та горизонтальні переміщення.
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«Кадровик»: Як ви мотивуєте працівників?
Світлана: Ми постійно відстежуємо ситуацію на
ринку праці, щоб наші умови оплати праці були
конкурентними. Крім цього, в нас досить привабливий компенсаційний пакет: є бонус, який ми виплачуємо раз на рік для всіх працівників за результатами компанії. Є також бонуси для різних категорій
працівників, наприклад, для торговельних представників і для працівників виробництва бонуси виплачуються раз на квартал залежно від досягнення
індивідуальних цілей і цілей підрозділів.
Також ми активно використовуємо систему
негрошових винагород: кожен працівник може
номінувати свого колегу, керівника чи підлеглого
або ж цілу команду за суттєвий внесок у роботу та
надзвичайне ставлення до роботи — подарунком
можуть бути квіти, сертифікати на товари чи враження. Змагання між командами також є сильним
мотивуючим фактором.
«Кадровик»: Що, на вашу думку, чекає на
ринок праці в Україні найближчими роками?
Світлана: Ситуація на ринку праці досить складна.
Події останнього часу, звісно, вплинули на всіх. Нам
довелося реструктуризувати компанію. Працівникам зі східних областей ми дали змогу переїхати в
інші регіони України, надали підтримку їм та їхнім
сім’ям у переїзді та оренді житла.
Події в Україні впливають на стан бізнесу та на
всіх людей. Ми відчуваємо відтік спеціалістів. Зараз
багато студентів і випускників прагнуть поїхати за
кордон або залишаються там після завершення навчання.
Тим не менше ми звикли сприймати будь-яку
кризу як можливість. У нас кажуть: «Don’t waste a
good crisis», тобто «Не втрачайте хорошу кризу».
Криза — це можливість подивитись на бізнес під
іншим кутом, знайти творчі, нестандартні, інноваційні підходи та рішення для бізнесу.
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Перед нами стоїть завдання вийти з кризи
сильнішими, ніж ми були на її початку. Під час
кризи є можливість розвиватися набагато швидше, тому що проявляються такі якості та компетенції працівників, які в стабільному стані не
були задіяні. Я сподіваюсь, що ситуація в нашій
країні покращиться, люди будуть менше прагнути переїхати деінде, а залишатимуться в країні та розвиватимуть її. Я налаштована оптимістично, вважаю, що ми здолаємо всі труднощі,
що в нашу країну надходитимуть інвестиції та
з’явиться більше можливостей для талановитих
людей, яких у нас дуже багато.

«Кадровик»: Від чого залежить успіх
HR-менеджера?
Світлана: HR — це досить своєрідна функція, яка
не може стояти окремо від бізнесу. HR-менеджер —
це людина, яка розуміє завдання бізнесу та пропо-

106

нує ті ініціативи та програми, які допомагають бізнесу успішно розвиватися та досягати своїх цілей.
Стосовно особистих якостей HR-менеджера, я б
виділила, певно, вміння знаходити спільну мову з
різними людьми, а також стійкість і гнучкість.

«Кадровик»: Світлано, за що ви любите свою
роботу?
Світлана: Мені подобається комплексність і різноманітність завдань, які я вирішую. Їх справді багато
та вони досить різні. Мені подобається бачити, як
розвивається компанія завдяки тому, що розвиваються її працівники — вчора вони тільки прийшли
до нас, а сьогодні вже очолюють підрозділ і стають
успішними не тільки в нашій країні, але й за її межа
ми. Це моя найвища винагорода — бачити, що результат твоєї праці веде компанію до успіху. Це дає
сили й енергію працювати задля розвитку компанії
та бізнесу. 

Кадровик України
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Оптимізація
комунікацій на роботі:
що може зробити
HR-менеджер?
Наталія Шишлова,

HR-консультант, психолог, бізнес-тренер,
профконсультант
Розсудливість у розмові важливіша за красномовство.
Бальтасар Грасіан-і-Моралес,
іспанський філософ, письменник XVII століття

П

итання створення якісних комунікацій у
роботі персоналу не може не хвилювати
HR-службу, адже в її силах вплинути на
оптимізацію цього напряму. Щоб зрозуміти, де можна щось змінити та поліпшити,
корисно ознайомитися з практичним досвідом
і теорією комунікації
Роботу людини неможливо уявити без спілкування. Адже мова з’явилася саме тому, що в процесі праці та життєдіяльності людям потрібно було
обмінюватися інформацією.
Від комфортності спілкування між працівниками сучасних компаній залежить результат праці,
загальний емоційний клімат у колективі, настрій
кожного працівника. Проблеми в спілкуванні, як
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правило, позначаються і на стосунках із клієнтами
та партнерами. У результаті компанії страждають
від поганої репутації та втрачають гроші.
На будь-якому етапі управлінського циклу — від
постановки завдання до контролю й оцінки результатів, помилки в спілкуванні можуть призести до
помилок у роботі та фінансових втрат.
У чітко регламентованих бізнес-процесах налагоджені канали комунікації та передавання
необхідної інформації. Працівники знають, чого
від них чекають, як вони повинні виконувати
свою роботу, з ким і з якого приводу взаємодіяти та спілкуватися. Вони навчаються навикам ділового спілкування, роботі з клієнтами, веденню
переговорів. Але навіть за таких ідеальних умов
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можуть траплятися збої, непорозуміння, конфлікти, виникати напруга у взаєминах. А якщо менеджмент компанії слабко структурований, завдання й
обов’язки нечіткі, не виконуються домовленості, немає адекватного зворотного зв’язку, панує
низька культура спілкування, то незадоволеність
персоналу зростає, якість роботи падає, а кращі
кадри залишають компанію.

Транзактний аналіз
Для поліпшення спілкування та взаємин у компанії можна скористатися ідеями Еріка Берна,
викладеними ним у теорії транзактного аналізу.
Вони прості та можуть бути освоєні непсихологами. Напрацювання транзактного аналізу застосовуються в тренінгах з управління, ведення переговорів, вирішення конфліктів, ділового спілкування тощо.
Ідеї Берна дають змогу зрозуміти, чому поведінка однієї й тієї ж людини в різних ситуаціях із різними людьми радикально відрізняється, що саме
у внутрішньому стані людини заважає їй успішно
спілкуватися та як управляти комунікаціями так,
щоб досягати потрібного результату й отримувати
задоволення від спілкування.

Внутрішні стани та поведінка людини
Мозок людини зберігає в собі декілька моделей досвіду: дитячий, батьківський і досвід дорослої людини. Дитячий досвід пов’язаний із переживаннями,
думками, заняттями з дитинства, батьківський — це
модель, узята від батьків, вихователів, найближчого
соціуму. Дорослий — це досвід тверезого, раціонального, об’єктивного ставлення до дійсності.
Такий досвід і його прояв у життєвих ситуаціях Берн назвав его-станами Батька, Дорослого та
Дитини.
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Найяскравіше ці стани виявляються в комунікаціях і часто, на жаль, стають бар’єром, що заважає
досягти успіху у взаємодії та роботі.

Батько
Стан Батька може бути суворим (заповіді, заборони та норми, правила та забобони) або дбайливим
(співчутливість, готовність допомогти).
У сучасній компанії прояв дбайливого Батька
може бути корисним, наприклад, в адаптації новачків, наставництві, навчанні, кризових ситуаціях,
коли керівник підбадьорює та заспокоює персонал.
Але найчастіше прояв Батька на роботі стає деструктивним. Наприклад, керівник висловлює незадоволеність роботою підлеглого в такій формі:
«Коли ви вже навчитеся здавати звіт вчасно?» (суворий Батько). Тут замість об’єктивно поставленої
проблеми (порушення термінів подання звіту) та
визначення шляхів її вирішення відбувається психологічна атака, яка змушує працівника захищатися, спричиняє його агресію, образу та відчуття провини. А це відволікає його від усвідомлення проблеми та її вирішення.
Інший приклад деструктивного впливу, тепер
уже дбайливого Батька: секретарка відповідає
організаторові конференції на запитання, чи залишиться керівник на банкет: «Що ви, ми по банкетах
не ходимо». У результаті керівник йде з конференції раніше, пропускає банкет і можливість налагодити корисні зв’язки. Її «батьківське» рішення безпосередньо нашкодило бізнесу.

Дорослий
Стан Дорослого — найбільш природний у робочому
процесі. Це стан раціональності, зваженості в рішеннях, адекватної самооцінки й оцінки роботи підлег
лого, логіки, співпраці, малої емоційності тощо.

Кадровик України
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Корисно бути Батьком, навчаючи

Дорослий-керівник ска- персонал новим знанням і навикам, що я написав, так або не
же: «Я вдруге не отримав від
так?».
а ось на корпоративному святі
вас звіт вчасно. Коли ви його
У стані природної Диприродньо бути Дитиною.
здасте? Що ви зробите, щоб
тини виявляється щира,
Дорослий его-стан буде доречним безпосередня
наступний звіт здати вчасчастина
у ділових комунікаціях
но?». Відповідь секретарки в
особистості людини, яка
ролі Дорослого буде такою:
не залежить від очікувань
«Щодо банкету я уточню в
інших. Такий его-стан дає
керівника. Будь ласка, повідомте мене, хто ще бере нам змогу з цікавістю та задоволенням досліучасть у банкеті, та вишліть програму».
джувати світ, вирішувати питання, будувати стосунки й отримувати задоволення від своїх занять
і життя.
Дитина
Часто прояв природної Дитини ми бачимо у
працівників після вдалих операцій, виконання особ
У стані Дитини ми повні різноманітних емоцій і ливо важливих завдань, перемог у професійних
переживань, мріємо та розслабляємося, розважає- конкурсах і змаганнях, на корпоративних вечірках,
мося та граємо. Прояв Дитини буває бунтарським, після здобуття премії тощо.
пристосуванським і природним.
Усі его-стани природні та звичні для людини.
Бунтівник буває активним і пасивним. Трап Зазвичай ми перебуваємо в тому або іншому стані
ляється, що працівник обіцяє: «Так, добре, я це неусвідомлено, за звичкою. Втім, під час взаємозроблю», але в результаті забуває, каже: «Я пере- дії з іншими, важливо навчитися усвідомлювати
плутав», «Мені не дали, не сказали». Він пасивний, свій его-стан та підлаштовувати його під ситуацію,
і його «тихе бунтарство» спричиняє невиконання робити його корисним для справи. Наприклад,
роботи. Коли співробітник обурюється: «Знову це корисно бути Батьком, навчаючи персонал новим
на нас повісили! Чому ми? Нічого, ми зробимо, але знанням і навикам, а ось на корпоративному святі
вони поплачуть!» — в ньому говорить його «актив- природньо бути Дитиною. Дорослий его-стан буде
ний бунтар».
доречним у ділових комунікаціях. Шкодити комуДитина, яка пристосовується, робить усе, чого, нікації може его-стан, неадекватний ситуації, конна її думку, чекають від неї інші. Вона часто непо- тексту та завданню.
коїться, відчуває провину, демонструє нерішучість,
малу ініціативність, намагається підлаштуватися
під інших, часто безуспішно. Такий працівник му- Міжособистісні стосунки (транзакції)
чить начальника та колег постійними уточненнями і
розпитуваннями, витрачає час на зайвий контроль, Транзакція перекладається з англійської як угода.
проте через тривогу та метушню допускає помил- У психології транзакції — це акти спілкування, що
ки. Для нього будь-яка нестандартна ситуація на складаються зі стимулу з боку одного учасника
роботі — це стрес, що веде до зниження мотивації спілкування та реакції з боку іншого. Люди спілкуються, використовуючи один зі своїх его-стата проблем із якістю роботи.
Він часто відволікає колег: «Мені знову потрібно нів (Батька, Дорослого або Дитини). Оскільки ці
організувати конкурс продавців. Я боюся. Як ти ду- стани можуть бути як адекватними ситуації спілмаєш, із чого варто почати? А що далі? А поглянь, кування, так і ні, тому сама транзакція може бути
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як успішною, так і неуспішною, вести до непорозуміння та конфліктів.
Берн розрізняє прості, перехресні та приховані
транзакції.

Проста транзакція
Співрозмовники розмовляють «однією мовою»,
тобто мовою схожих станів. Наприклад, Дорослий — Дорослий, Батько — Батько, Дитина — Дитина. Такі транзакції можуть тривати довго, тема
бесіди не втрачається, цілі спілкування найчастіше
досягаються, а учасники спілкування задоволені.

Перехресні транзакції
У таких транзакціях реакція партнера виходить не
з того его-стану, на який був спрямований стимул:
— Ти не бачив мою папку з документами? (Дорослий, який звертається до Дорослого).
— Вічно ти її засунеш кудись, наведи, нарешті,
лад на столі! (Батько).
Після перехресної транзакції комунікація припиняється. У перехресних транзакціях співрозмовники говорять «повз один одного», вони уважні до
себе, але не розглядають іншого всерйоз, ігнорують
його стан.
Наприклад, у процесі довгого монологу:
— Пробач, що перебиваю, я вже втратив твою
думку, уточни… (Дорослий).
— Не заважай мені говорити, я закінчу, і ти все
зрозумієш (Батько).
Проте перехресні транзакції можуть бути корисними для розмови та справи:
— Мені знову потрібно організувати конкурс
продавців. Я боюся. Як ти думаєш, із чого мені почати? (Дитина).
— А як ти робив минулого разу? (Дорослий).
Якби співрозмовник відповідав із ролі Дитини
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(«Та облиш, не роби цього взагалі, це не твоя робота») або Батька («Покажи, що там у тебе, не хвилюйся»), то розмова могла б затягнутися та зашкодити
справі. Відповідь із «дорослого» стану стимулює доросле «Я» у співробітника.
Перехресні транзакції можуть бути корисні,
якщо вони переривають затяжні неконструктивні
комунікації:
— Коли ви вже навчитеся здавати звіт вчасно?
(Батько).
— Я затримав його тому, що перевіряв ще раз
дані, отримані з філії, вони сумнівні. На майбутнє
я заздалегідь надсилатиму запит про їх отримання
для повторної перевірки (Дорослий).

Перехресні транзакції в роботі із запереченнями
У випадку заперечень у переговорах, коли партнер
«западає» в стан Дитини або Батька, корисно підлаштуватися під його стан, підіграти йому, а потім вивести в стан Дорослого. Такий прийом називається
«підлаштуванням» і «веденням».
Наприклад, вивчаючи графік на наступний тиждень, водій автопідприємства заперечує з позиції Дитини-бунтівника: «Чому знову я завтра їду в
рейс? Я не хочу, я втомився, як початок тижня, так
знову я!».
Необхідно повернути його в стан Дорослого,
для цього:
1. Приєднуємося з позиції суворого Батька:
— Василю, я не хочу говорити на підвищених
тонах, говоріть тихіше. Ви були у відпустці, зараз
ваша черга їхати. Я знаю, останнім часом ви часто
невдоволені умовами роботи. Ви вільні обрати іншого роботодавця. Але навряд чи знайдете вигідніші умови праці.
2. Далі переходимо в стан дбайливого Батька.
Наше завдання — спочатку вивести співрозмовника
на рівень Дитини-пристосуванця:
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Підлаштовування та ведення

— Будьте справедлито в них є сенс, якщо ваші
у багатьох випадках дають
ві. Завтра о 8:00 ваш рейс.
наміри добрі, наприклад,
змогу управляти конфліктом,
А після цього ми поговорипотрібно навчити відпомо про зручніший для вас знижувати емоційне напруження відальності людину в стані
та виводити конфлікт
графік.
Дитини, знизити напружеу конструктивне русло
3. Після цього слід переність конфлікту. Без привести комунікацію в доросхованих транзакцій також
лу взаємодію (передаємо
не обійтися, проте важливо
партнеру відповідальність за процес обговорення):
пам’ятати, що вони будуть конструктивними, якщо
— Коли вам зручніше все обговорити: завтра під ними ховатиметься дружність, схвалення, повавранці або вже після рейсу? Підготуйте свій варіант га та симпатія до співрозмовника.
графіку, будь ласка.
Підлаштовування та ведення у багатьох випадках дають змогу управляти конфліктом, знижувати Психологічні ігри
емоційне напруження та виводити конфлікт у конОбмін прихованими транзакціями, які закінчуються
структивне русло.
негативом, Берн назвав психологічними іграми. Зазвичай у грі беруть участь Батько або Дитина. Стан
Приховані транзакції
Дорослого дає змогу спілкуватися усвідомлено без
маніпуляцій та ігор.
Під час спілкування часто трапляється, що у свої поНаприклад, після закінчення робочого дня наслання один одному люди вкладають інакший сенс, чальник зібрався йти. Підлеглий зупиняє його:
ніж той, який звучить.
— Зачекайте. Я хотів би поговорити про май— Ти вже закінчуєш? (нібито Дорослий), але на- бутню атестацію, в мене багато сумнівів і запитань
справді:
(Дорослий).
— Ну скільки можна возитися! (Батько).
— Давайте коротко, я поспішаю на зустріч із клі— Так, так, уже майже закінчив (нібито Дорос- єнтом (Дорослий).
лий), але насправді:
Здавалося б, тут немає жодних прихованих
— Та не смикай мене, ненавиджу, коли мене під- транзакцій та ігор, проте керівник потрапив на псиганяють (Дитина).
хологічний гачок, починає злитися, йому справді
Інший приклад:
потрібно поспішати, але він уже дозволив почати
— А де чорновий варіант договору? (нібито До- розмову, хоча повинен був сказати приблизно так:
рослий), але насправді:
«Даруйте, точно не зараз, приходьте на півгодини
— Напевно, він уже про все забув (Батько).
раніше завтра, ми все обговоримо».
— Гляньте на столі в себе під папками (нібито
Підлеглий починає ставити запитання, керівДорослий), але насправді:
ник роздратовано відповідає. Створюється ви— Наведи лад і все знайдеш (Батько).
димість, що вони говорять про атестацію, але наВизначити приховану транзакцію можна як за справді приховане послання начальника таке: «Зазмістом, так і за інтонацією.
кінчуй швидше, я поспішаю!». Підлеглий продоУ багатьох випадках найконструктивнішими бу- вжує, він же отримав дозвіл, але керівник злиться
дуть прості транзакції. Що стосується перехресних, ще більше та перериває його батьківським тоном:
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«Все, ви мене затримали, ми можемо втратити вигідного клієнта. Що за манера: ловити людей на
виході!».
Підлеглий приголомшений: йому ж дозволили
говорити. У результаті він думає: «З ним неможливо розмовляти, він неадекватний». Керівник думає:
«Він завжди невчасно! Він неадекватний!». У результаті повний провал комунікації та розчарування
учасників спілкування.

Драматичний
трикутник
Однією з популярих психологічних ігор є гра «Драматичний трикутник». Психолог Стівен Карпман
вивчав, за рахунок чого створюється напруга в
театральних драмах, і встановив, що класичними є
ролі Жертви, Переслідувача та Рятівника. Зміна ролей, наприклад, коли Жертва вимагає розплати та
сама стає Переслідувачем, створює найбільшу напругу в театральній постановці. У реальному житті взаємодія людей у таких ролях також створює
напругу в комунікаціях. Цікаво, що в драмі може
брати участь будь-яка кількість учасників — двоє,
троє та більше. Драматизму додає той факт, що Рятівника часто не просять про допомогу, а Жертва в
багатьох випадках сама здатна себе захистити.
В описаному вище випадку підлеглий як Жертва прийшов по допомогу. Начальник виконує роль
Рятівника. Драма полягає в тому, що він змінює
свою роль на Переслідувача, а підлеглий залишається в ролі Жертви. Результатом таких драм зазвичай є демотивація працівників, невиконана робота та негативні емоції.
Зрозуміло, що всі ці ігри ненавмисні. Але якби
підлеглий спочатку спитав: «Коли ми можемо обговорити питання атестації?», драми не сталося б.
Існує безліч інших психологічних ігор із змінами
ролей і станів та негативним результатом. Варто
було б кожній людині усвідомлювати, як не по-
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трапити в «гру» та навчитися робити комунікацію
продуктивною.

Чому люди грають у психологічні ігри?
Звичайно, більшість хоче працювати та спілкуватися
максимально комфортно та продуктивно. Проте кожен із нас періодично потрапляє в драматичні трикутники й інші ігри. В основі таких комунікаційних
«провалів» лежать установки стосовно себе та світу:
— «Зі мною все добре, з тобою не все добре».
В основі такої установки — зарозумілість. У психологічних іграх люди з такою установкою зазвичай
виконують роль Переслідувача.
— «Зі мною не все добре, з тобою все добре». Це
депресивна позиція Жертви. Такі люди мають низьку самооцінку, вважають себе обділеними долею.
— «Зі мною не все добре, з тобою не все добре».
Це теж Жертви, зазвичай таким людям потрібна
професійна допомога психолога.
— «Зі мною все добре, з тобою все добре». Така
установка задовольняє важливі людські потреби у
визнанні, самоприйнятті та самореалізації. Саме ця
позиція веде до успіху в комунікаціях. У її основі —
позитивне ставлення до світу, співрозмовника, повага до нього, самоповага. Критика не зменшує значення іншого, а спрямована на вирішення проблем.
Таким чином, ставлення до себе та світу визначає поведінку людини та її роль у комунікаціях. Корисно усвідомлювати свої установки та прагнути
до установки «Зі мною все добре — З тобою все
добре». Крім того, важливо розуміти, яку людину
ви сприймаєте негативно, та прагнути розібратися
в її мотивах, знайти її «здорові» прояви та підтримувати контакт із нею в цих зонах. Наприклад, зарозумілий критик, який намагається зачепити вас,
насправді хвилюється за результат усього відділу,
а не лише за свій. Його бажання бути найкращим
поширюється на все його оточення. Він не бачить
психологічного кордону між собою та іншими і

Кадровик України

практична Психологія

тому надміру вимогливий не лише до себе. Таку
людину можна задіяти в роботі як експерта, наставника, віддати їй найбільш відповідальну частину роботи тощо.

Оптимізація комунікацій у компанії
Розвиваючи навики управління своїми его-станами
та комунікаціями, HR-менеджер може ефективніше впливати на комунікативні процеси всередині та
зовні компанії.
Оскільки для людини природно бути і Батьком, і
Дорослим, і Дитиною, то й на роботі в неї має бути
можливість перебувати у всіх цих станах із користю
для справи. Завдання HR-служб — дати працівникам цю можливість.
Для реалізації дорослого «Я» необхідне
оздоровлення системи робочих процесів, визначення необхідних елементів і умов на вході
та виході кожного бізнес-процесу, включаючи
обсяг і зміст необхідної інформації та канали
її передавання. Крім того, необхідне залучення працівників до постановки цілей і завдань,
оцінки роботи, участі в проектах, ротація та
кар’єрне просування, навчання професійним
навикам і розвиток.
Для реалізації батьківського «Я» можна залучати працівників до навчання та наставництва,
складання інструкцій і посібників, кадрових комісій для прийняття нових співробітників, а також у
процеси оцінки й атестації персоналу.
Для реалізації «Я-Дитини» корисно організовувати навчання, стажування, професійні конкурси
та змагання, проводити корпоративні заходи, наповнені позитивом, емоціями, новими знаннями та
враженнями.
Звичайно, не всі будуть зосередженими наставниками або активними учасниками корпоративних
вечірок. Кожен проявляє свої его-стани в улюблених ситуаціях, наприклад, хтось любить навчатися,
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але не любить масові гуляння. Тому HR-менеджеру
важливо добре вивчити працівників, налагодити
контакти з керівниками, проводити періодичні дослідження, організувати навчання за можливості
всіх працівників основам управління комунікаціями, а також бути уважним до того, яких працівників приймають на роботу.

Інтерв’ю для оцінки установок
кандидатів
Зазвичай ідеальним кандидатом для компанії, який
володіє професійними і особистими якостями, необхідними компетенціями, в т. ч. пов’язаними з комунікабельністю, буде той, чия установка відповідає
позиції «Зі мною все добре, з тобою все добре».
Це можна, хоч і не на 100 %, перевірити за допомогою проектних питань:
— Яка найпоширеніша причина виникнення
конфліктів на роботі?
— Назвіть причини, через які люди звільняються.
— Від чого залежить продуктивність працівника?
— Чому деякі люди зберігають оптимізм, незважаючи на труднощі?
— Через що людина може звільнитися в той же
день?
— Що мотивує та демотивує працівників?
— Від чого люди відчувають стрес на роботі?
Або прямих запитань:
— Розкажіть, як ви обрали свою професію?
— Чому ви змінили роботу?
— Кого ви звільнили та чому?
— Який конфлікт ви успішно вирішили?
— Що ви хотіли зробити, але не встигли та чому?
— Як ви мотивували працівників на успіх, які
були результати?
— Що ви вважаєте своїм успіхом?
— Розкажіть про свої невдачі, їх причини та наслідки тощо.
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Відповіді можуть показати, наскільки позитивна й оптимістична людина стосовно себе, роботи
й оточуючих, як вона долає труднощі, наскільки
здатна бачити перспективу та вчитися на важких
ситуаціях, чи звинувачує вона інших у проблемах і
чи бере на себе відповідальність.
Вважається, що людину навчити новим навикам досить легко, а ось змінити переконання й
установки набагато важче. Для цього необхідна
або тривала психотерапевтична робота, або робота над собою, або вплив зовнішніх сильних обставин, які можуть радикально змінити ставлення
людини до світу та до себе.
Утім, здоровий гармонійний колектив спроможний творити чудеса. Такі, наприклад, як
вплив на начальника-Батька, якому потрібні
слухняні працівники-Діти. Ініціатива знизу може
тримати керівництво в тонусі, повертати в Дорослий робочий стан і підтримувати Дорослу ділову атмосферу.
Таким чином, зрозуміти та гармонізувати комунікації і стосунки в компанії, уникнути комунікативних ускладнень і виправити помилки цілком
можливо.

Самовдосконалення в комунікаціях
Вивчаючи ті або інші приклади з життя, ми бачимо
щось схоже на нашу поведінку та сповнюємося намірами змінити себе. На жаль, часто ці наміри так і
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залишаються нереалізованими. Ми можемо знайти
безліч виправдань для себе. Проте більшість уже
дозріла для зростання та змін.
Щоб допомогти собі, скористаємося рекомендаціями Райнера Шмідта, керівника однієї з німецьких виробничих компаній, популяризатора ідей
транзактного аналізу:
— Запишіть виправдання того, чому не втілюєте
свій намір у життя.
— Запитайте себе, скільки вашої особистої відповідальності в ситуації, що виникла.
— Що ви зробили або не зробили, щоб змінити
ситуацію?
— Що ви можете змінити?
— Що потрібно зробити, щоб пам’ятати про рішення та реалізовувати його систематично?
— Пам’ятайте, що освоєння нового потребує
часу та зусиль.
— Підбадьорюйте себе та робіть собі «подарунки» за успішну поведінку.
— Визначте нові зони розвитку. Ніколи не зупиняйтеся.
Шмідт рекомендує не квапитися змінювати
поведінку, працювати поступово, переходячи від
пункту до пункту. Хорошим методом може бути
тренування розуму: уявити себе таким, яким ви
хотіли б бути, насолоджуватися своєю поведінкою та позитивною реакцією оточуючих. Таким
чином, людина програмує себе на зміни й успіх,
а також зможе управляти будь-якими комунікаціями. 
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