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Телефонна лінія «Запитання — відповідь» (44) 581-57-07 щодня по буднях з 10.00 до 15.00
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Загальний алгоритм
перевірок контролюючими органами
Зміст заходів
1. Прийняття контролюючим органом рішення
про проведення перевірки
Видання наказу, оформлення посвідчення
на проведення планового чи позапланового
контрольного заходу
2. Попередження суб’єкта господарювання
про проведення перевірки2

3. Пред’явлення посадовими особами органу
державного нагляду направлення на перевірку та
службового посвідчення. Надання копії направлення представнику суб’єкта господарювання3
4. Внесення запису про перевірку до журналу
суб’єкта господарювання (за наявності)

Строки реалізації
не встановлено

ê
не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення
заходу
ê
безпосередньо перед
початком перевірки

ê
перед початком контролю

Законодавча норма
частини перша, друга ст. 7
Закону № 8771

частина четверта ст. 5
Закону № 877

частина п’ята ст. 7
Закону № 877

частина 12 ст. 4
Закону № 877

ê
до 15 робочих днів (до п’яти частина п’ята ст. 5, частина
робочих днів для суб’єктів
четверта ст. 6 Закону № 877
малого підприємництва,
далі — СМП) для проведення
планової перевірки4.
До 10 робочих днів (до двох
робочих днів для СМП) для
проведення позапланової
перевірки4
ê
частина шоста ст. 7
6. Оформлення результатів перевірки. Складан- в останній день перевірки
Закону № 877
ня, ознайомлення та підписання акта перевірки
ê
7. Вжиття контролюючим органом заходів реагування5
í
î
частина сьо- Звернення контролюючого
не пізніше наступ- частина сьома
Видання припису протягом
ного дня із дня ви- ст. 7 Закону
(розпорядження) п’яти робочих ма ст. 7 За- органу до суду щодо вжиття
кону № 877 інших заходів (повне або част- дання (прийняття) № 877, часднів із дня
про усунення
тина друга
завершення
виявлених
кове зупинення виробництва, розпорядчого доперевірки
кумента про вжиття ст. 1836 КАСУ6
порушень
робіт тощо)
заходів реагування
ê
8. Притягнення до відповідальності за результатами перевірки
Складання протоколу про адміністративне
не встановлено
ст. 254 КУпАП7
правопорушення
ê
Підписання протоколу, роз’яснення особі,
під час складання протоколу ст. 256 КУпАП
яка притягається до адміністративної
відповідальності, її прав і обов’язків
ê
5. Проведення контрольного заходу
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Надіслання протоколу органу (посадовій особі),
уповноваженому розглядати справу про
адміністративне правопорушення8

Строки реалізації
ê
не встановлено

Законодавча норма
ст. 257 КУпАП

ê
частина перша ст. 277 КУпАП
протягом 15 днів із дня
одержання органом (посадовою особою), правомочним
розглядати справу, протоколу про адмінпорушення та
матеріалів справи
ê
Оголошення постанови у справі про
негайно після закінчення
частина перша ст. 285 КУпАП
адміністративне правопорушення
розгляду справи
ê
Вручення (надіслання) копії постанови особі,
протягом трьох днів після
частина перша ст. 285 КУпАП
щодо якої її винесено
винесення
ê
Оскарження постанови у справі про
протягом 10 днів із дня
ст. 289 КУпАП
адміністративне правопорушення
винесення постанови
ê
9. Оскарження результатів перевірки (ст. 21 Закону № 877)
í
î
В адміністративному порядку
У судовому порядку
Подання скарги рік із моменту ст. 17 Закону Подання адміністративного
частина друга
шість місяців із
№ 393/969
прийняття
на рішення пота п’ята
позову до державного органу дня отримання
рішення, але
садової особи
контролю
заявником оскар- ст. 99 КАСУ
контролюючого не пізніше
жуваного рішення,
місяця з часу
органу до її кеа щодо стягнення
ознайомлення
рівника або до
коштів — місячз прийнятим
органу вищого
ний строк (якщо
рішенням
рівня
законом не встановлено інше)

Розгляд справи про адміністративне
правопорушення

1 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V.
2 У разі проведення планового контрольного заходу. Представники Держпраці можуть проводити контрольні заходи без
попереднього повідомлення роботодавця або його представника, якщо інспектор дійде висновку, що таке повідомлення може
завдати шкоди виконанню його обов’язків (п. 2 ст. 12 Конвенції МОП 1947 р. № 81 про інспекцію праці в промисловості і торгівлі).
3 Невиконання посадовими особами контролюючого органу зазначених вимог дає право суб’єкту господарювання не допустити їх
до проведення перевірки.
4 Продовження строку проведення контрольного заходу законом не передбачається.
5 Під час виявлення порушень законодавства.
6 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV.
7 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X.
8 У випадках, установлених законом, адміністративна справа може розглядатися безпосередньо посадовою особою, яка проводила
перевірку, шляхом винесення постанови одночасно зі складанням протоколу про адміністративне правопорушення.
9 Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР.
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Ми часто «витрачаємо» себе на дрібні хвилювання
та не замислюємось про головне: поки ми живі та здорові
ми можемо щось змінити.
Автор невідомий
Золота осінь захоплює своєю красою: в такі дні не хочеться
помічати проблем. Краще щоб їх узагалі не було, хоча досить
часто вони дають нам шанс, віру та надію змінити щось на
краще. Хочеться вірити в те, що недосконале законодавство
зміниться, а нагальні потреби будуть ураховані.
Цей номер знову присвячений змінам у законодавстві,
а саме: перерахунку пенсії у зв’язку зі зміною прожиткового
мінімуму, зміною до порядку призначення пенсії, а також
читайте продовження опису нових правил організації
діловодства й архівної справи.
Що може бути кращим, коли все відбувається вчасно? Та
інколи доводиться працювати надурочно — про особливості
таких робіт та їхні наслідки для підприємства і працівника
читайте в однойменній статті. Вашій увазі пропонуємо й інші
практичні статті: щодо надання повідомлення про прийнятих
працівників та про роботу за сумісництвом тощо.
З нетерпінням очікуємо на зустріч із вами на сторінках
нашого журналу. Нагадуємо, що передплата триває.
Бажаю вам не витрачати себе на хвилювання, здоров’я,
добра та процвітання!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

9 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

їни «Про надання відповідей» від 17 вересня
2015 р. № 529/18/99-15

11 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

їни «Про надання роз’яснення щодо норм
чисельності робітників» від 27 лютого 2015 р.
№ 78/13/116-15

12 Лист Міністерства соціальної політики України
«Про порядок повідомлення працівників» від
10 серпня 2015 р. № 1038/13/84-15

13 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків педагогічним працівникам» від
26 червня 2015 р. № 7748/0-14-16/16

14 Лист Виконавчої дирекції фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності «Про врахування відпускних під час
розрахунку виплат відповідно до Порядку
№ 1266» від 3 вересня 2015 р. № 5.2-32-1422

15 Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо застосування
норм Порядку обчислення середньої заробітної
плати» від 25 серпня 2015 р. № 5.2-32-1375

16 Лист Державної фіскальної служби України

«Щодо нарахування ЄСВ» від 2 жовтня 2015 р.
№ 20928/6/99-99-17-03-03-15

18 Лист Державної фіскальної служби України
«Про розгляд звернення» від 25 вересня
2015 р. № 20367/6/99-99-10-03-01-15
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20 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Актуальна тема

26 Олександр Клименко
Роз’їзний характер роботи чи службове
відрядження: що краще оформити?

Робота працівників може бути пов’язана з періодичними відрядженнями або поїздками. Залежно
від їхнього характеру, частоти, тривалості, відстані
тощо такі поїздки можуть оформлюватися як службові відрядження або як робота, що має роз’їзний
(пересувний) характер. У яких же випадках і чому
слід оформлювати службові відрядження, та коли
краще оформити роз’їзний характер роботи — про
це та інше спробуємо розповісти у статті

Коментарі фахівців

32 Галина Мастюгіна

Зміни до Порядку звернення за
призначенням і перерахунком пенсії

Постановою правління ПФУ від 30 липня 2015 р.
№ 13-2 внесено зміни до Порядку подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління
ПФУ від 25 листопада 2005 р. № 22-1. Ці зміни набрали чинності 8 вересня 2015 р. Про те, на що слід
звернути увагу особам, які звертаються до ПФУ,
йтиметься у статті

Пенсійне забезпечення

34 Олена Охріменко

Перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною
прожиткового мінімуму

17 вересня 2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України
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«Про Державний бюджет України на 2015 рік»
№ 704-VIII, який передбачає підвищення з 1 вересня 2015 р. прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність. Отже, з 1 вересня
поточного року будуть переглянуті розміри пенсій, підвищень до пенсій тощо, які базуються на
прожитковому мінімумі, визначеному для осіб,
які втратили працездатність, і перераховуються у зв’язку з його зміною. В статті йдеться про
перегляд розміру і пенсій за особливі заслуги
перед Україною та для інших категорій розмір
пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму

Трудові відносини

39 Віктор Рожнов

Робота за сумісництвом у запитанняхвідповідях

У статті наведені актуальні запитання та відповіді
на них, що стосуються роботи за сумісництвом,
а також наведені зразки наказів і внесення запису
в трудову книжку

Відповіді на запитання

48 Працівник надав підприємству ЛН, не завіре-

ний печаткою та підписом головного лікаря.
Місце роботи, проживання та лікарняний
заклад розташовані в різних районах Києва.
Підприємство відмовляється оплачувати такий ЛН і не повідомляє про це працівника. Чи
правомірні дії підприємства?

49 Працівник нашого підприємства надав для

оплати ЛН. Однак було виявлено, що на бланку зроблено більш ніж два виправлення, тому
ЛН підлягає заміні. Лікувальний заклад, який
видавав ЛН, розташований у Донецьку. Як
можна виправити помилки в такому ЛН?

50 Чи можна присвоїти кваліфікаційну категорію
лікарю-терапевту, яка пройшла атестацію за
профілем сімейної медицини?
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52 Календар

ПРАКТИКА
Атестація працівників

54 Олександр Клименко

Атестація працівників у закладах охорони
здоров’я (закінчення)

В попередньому номері ми детально розглянули
атестацію лікарів. Наразі пропонуємо вашій увазі
порядок проведення атестації молодших спеціалістів із медичною освітою та з вищою немедичною
освітою, а також  фармацевтів і провізорів

Кадрові документи

64 Галина Фольварочна

Практичні рекомендації щодо надання повідомлення про прийняття працівників на
роботу

На сьогодні актуальним залишається заповнення
повідомлення про прийнятих працівників. У працівників кадрових служб виникає чимало запитань,
пов’язаних із його заповненням. У статті наведені
найпоширеніші ситуації, які ми і роз’яснимо, та наведено приклад заповнення форми

Крок за кроком

70 Ярина Арсеньєва

Надурочні роботи: правове регулювання,
оформлення й оплата

Трудовим законодавством встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не
може перевищувати 40 годин на тиждень. Однак трапляються різні випадки й обставини, які
змушують роботодавця залучати працівників
до роботи поза межами робочого часу. Про
те, коли можна застосовувати надурочні роботи,
як їх оформлювати й оплачувати — з’ясуємо
в статті
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Діловодство

79 Олена Загорецька

Коментар до правил організації діловодства
та архівної справи (закінчення)

У попередньому номері журналу ми детально розглянули розділи Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5, що стосуються питань організації загального діловодства та проведення експертизи цінності
документів. У цьому номері пропонуємо ознайомитися з розділами, що стосуються організації зберігання
та користування документами в архівному підрозділі
(архіві) підприємства, установи, організації

Трудовий договір

93 Юлія Юзова
Звільнення недобросовісного працівника —
дотримуємось вимог законодавства

Якісно підібраний склад трудового колективу —
неабияке досягнення керівника. Але трапляються
серед працівників такі, хто нехтує вимогами правил
внутрішнього трудового розпорядку, відрізняється
конфліктністю чи зухвалою поведінкою. Певна річ,
керівництво прагне позбутися такого працівника,
щоб відновити здорову атмосферу в команді. Керівник може запропонувати працівникові припинити трудовий договір. Проте часто саме такий
працівник не йде на компроміс і відмовляється від
звільнення та ще й може погрожувати зверненнями до суду. Тому звільнити його можна лише за-
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безпечивши для цього вичерпну документальну
доказову базу. Як підготуватися до звільнення
такого працівника — читайте у статті

Вебінар

101 Тетяна Заглада

Відрядження: практичні запитання

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

104 Трансформація корпоративної
культури

Бурак Баккалоглу, віце-президент по роботі з персоналом Ericsson в регіоні Північна Європа і Центральна Азія, розповідає про нещодавно реалізований проект зі зміни корпоративної культури

НR практика

108 Юлія Шатько

Помилки в роботі HR-менеджера: запобігти
та вчасно усунути

Коло обов’язків HR-менеджерів у різних компаніях істотно відрізняється, а власне професія менеджера з персоналу оточена величезною кількістю
хибних уявлень і очікувань. В результаті помилка
стає очевидною лише тоді, коли прорахунки HRменеджера починають впливати на роботу інших
працівників і на бізнес-показники в цілому. Спробуємо розібратися в причинах виникнення помилок і проаналізуємо найпоширеніші з них
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У

Постанова «Питання надання статусу
учасника війни деяким особам»
від 23 вересня 2015 р. № 739

становлено, що підставою для надання статусу учасника війни працівникам
підприємств, установ та організацій, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи в районах антитерористичної
операції в період її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з
наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а
також документи про направлення (прибуття) у відрядження для участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень,
посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових)
розслідувань за фактами отримання поранень).
Постанова набрала чинності 30 вересня 2015 р.

Постанова «Питання оплати праці
членів територіальних і дільничних
виборчих комісій з місцевих виборів,
нарахування та виплати одноразової
грошової винагороди»
від 8 вересня 2015 р. № 687

З

атверджено Порядок оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди, який визначає механізм оплати праці членів комісій з виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів і старост.
Постановою затверджена довідка про виконання обов’язків члена виборчої
комісії з місцевих виборів і типова форма договору, який укладається з членами
виборчих комісій.
Постанова набрала чинності 16 вересня 2015 р.

Постанова «Деякі питання оплати
праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних
адміністрацій та виконавчих органів
міських і районних у містах рад»
від 16 вересня 2015 р. № 732

У

становлено щомісячну надбавку за особливий характер роботи в розмірі
50 % посадового окладу працівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих
органів міських і районних у містах рад, які виконують функції з надання різних
видів соціальної допомоги. Перелік працівників, яким установлюється надбавка,
визначає керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
Постанова набрала чинності 3 жовтня 2015 р.

Постанова «Про підвищення оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери»
від 16 вересня 2015 р. № 731

І

з 1 вересня 2015 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки,
ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах: 1-го тарифного
розряду — 1378 грн; 2-го тарифного розряду — 1383 грн; 3-го тарифного
розряду — 1393 грн; 4-го тарифного розряду — 1403 грн; 5-го тарифного
розряду — 1413 грн; 6-го тарифного розряду — 1467 грн; 7-го тарифного
розряду — 1558 грн; 8-го тарифного розряду — 1660 грн; 9-го тарифного
розряду — 1751 грн; 10-го тарифного розряду — 1842 грн; 11-го тарифного
розряду — 1994 грн; 12-го тарифного розряду — 2145 грн; 13-го тарифного
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розряду — 2297 грн; 14-го тарифного розряду — 2449 грн; 15-го тарифного
розряду — 2611 грн; 16-го тарифного розряду — 2823 грн; 17-го тарифного
розряду — 3036 грн; 18-го тарифного розряду — 3249 грн; 19-го тарифного
розряду — 3461 грн; 20-го тарифного розряду — 3684 грн; 21-го тарифного
розряду — 3896 грн; 22-го тарифного розряду — 4109 грн; 23-го тарифного
розряду — 4321 грн; 24-го тарифного розряду — 4412 грн; 25-го тарифного
розряду — 4564 грн.
Постанова набрала чинності 3 жовтня 2015 р.

У

Постанова «Про особливості оплати
праці працівників, які беруть участь
у забезпеченні проведення антитерористичної операції»
від 22 липня 2015 р. № 522

становлено, що працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за
фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50 % (за наявності
підтвердних документів).
Постанова набрала чинності 29 липня 2015 р.

Постанова «Про внесення зміни до
пункту 5 Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» від 7 жовтня 2015 р. № 820

В

несено зміни до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1182.
З набранням чинності змінами до пункту 5 Модельного статуту йтиметься про
можливість товариства з обмеженою відповідальністю мати печатку зі своїми
найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки. Раніше Модельний
статут передбачав обов’язкову їх наявність.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форм
Персональної картки та додатків до
неї, заяви про надання (поновлення)
статусу безробітного та направлення
на працевлаштування» від 17 серпня
2015 р. № 848

Н

Наказ «Про внесення змін до кваліфікаційної характеристики посади
«Директор (начальник, інший керівник) підприємства»
від 22 вересня 2015 р. № 951

В

№ 11 (106) листопад 2015

а підставі пунктів 3, 5 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від
20 березня 2013 р. № 198, затверджено такі форми:
 персональної картки та додатків до неї;
 заяви про надання (поновлення) статусу безробітного;
 направлення на працевлаштування.
Наказ набрав чинності 6 жовтня 2015 р.
несено зміни до кваліфікаційної характеристики посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», передбаченої у Випуску 1 «Професії
працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом
Мінпраці від 29 грудня 2004 р. № 336. Відтепер директор (начальник, інший
керівник) підприємства повинен мати вищу освіту другого рівня за ступенем
магістра з відповідної галузі знань або вищу освіту другого рівня за ступенем
магістра та післядипломну освіту за галуззю знань «Управління і адміністрування» або «Право».
Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня має бути не менше п’яти
років.
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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

З

гідно зі змінами виключено положення щодо реєстрації підприємством особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі. Також 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 та
неробочі дні, якщо термін перебування працівника поза місцем його постійної
роботи не буде перевищувати терміну відрядження, передбаченого постановою
КМУ від 2 лютого 2011 р № 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 КМУ від 2 лютого 2011 р № 98, на проїзд у м’якому вагоні, судами
морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го
класу та бізнес-класу, а також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення зміни до наказу Державної служби статистики
України від 05 серпня 2014 року
№ 224 «Про затвердження форм
державних статистичних спостережень зі статистики праці»
від 30 вересня 2015 р. № 260
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С

касовано форму державного статистичного спостереження зі статистики
праці № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та
професійне навчання».
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 вересня 2015 р. № 529/18/99-15
Департамент соціального страхування та партнерства розглянув лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та повідомляє.
До запитання 1. Відповідно до пункту 29 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р.
№ 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 439) (далі — Порядок)
якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж
менше шести місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається,
виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць
не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового
випадку.
Допомогу по тимчасовій непрацездатності необхідно розраховувати в такій послідовності:
1) розраховується середньоденна заробітна плата, виходячи з фактичних виплат;
2) розраховується сума денної виплати (середньоденна заробітна плата множиться на відсоток страхового стажу);
3) порівнюється сума денної виплати з виплатою, розрахованою з мінімальної заробітної плати;
4) якщо сума денної виплати не перевищує мінімальну виплату, ця сума множиться на кількість днів,
що підлягають оплаті;
5) якщо сума денної виплати перевищує мінімальну виплату, то сума виплати розраховується, виходячи з мінімальної виплати (враховуючи норму ст.19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», без додаткового урахування відсотка страхового стажу.
До запитання 2. Із урахуванням вимог статей 24, 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон) та пункту 2 Порядку сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати
розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах із урахуванням обмеження
максимальною величиною розраховується в такій послідовності:
1) розраховується середньоденна заробітна плата, виходячи з фактичних виплат;
2) порівнюється розрахована середньоденна заробітна плата з максимальною виплатою (розрахованою з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску);
3) якщо сума середньоденної заробітної плати не перевищує максимальну, то сума денної виплати
множиться на кількість днів, що підлягають оплаті;
4) якщо сума середньоденної заробітної плати перевищує максимальну, то сума виплати (розрахована, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) множиться на кількість днів,
що підлягають оплаті.
При цьому якщо в повному місяці періоду тимчасової непрацездатності або відпустки по вагітності та
пологах розрахована сума виплати перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску,
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то сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах в цьому місяці обмежується
максимальною величиною.
Відповідно зменшується загальна сума страхової виплати.
До запитання 3. Відповідно до пункту 30 Порядку у разі коли на момент настання страхового
випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати
здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. У такому
разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду
за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Для виконання вимог пункту 30 Порядку
щодо сумарної заробітної плати, з якої розраховується виплата, у наведеному в запитанні випадку
(страховий випадок настав у перший день роботи за сумісництвом) у довідку про середню заробітну
плату за основним місцем роботи може бути включена інформація про заробітну плату місяця настання страхового випадку.
До запитання 4. Статтею 31 Закону визначено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним
місцем роботи.
Відповідно до пункту 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 р. за № 1005/6196, для
догляду за хворою дитиною в період частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до трьох
років листок непрацездатності не видається.
Враховуючи зазначене, у наведеному у листі випадку допомога по тимчасовій непрацездатності не
надається.
До запитання 5. Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності, зокрема, на допомогу по вагітності та пологах.
При цьому Законом не передбачені підстави для відмови в наданні допомоги по вагітності та пологах.
Відповідно до статті 25 Закону допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у
формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами.
У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою
підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової)
відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку
з вагітністю та пологами.
Відповідно до статті 30 Закону застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору
(контракту), допомога по вагітності та пологах надається за основним місцем роботи та за сумісництвом.
Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку.
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До запитання 6. Порядок не передбачає особливостей обчислення середньої заробітної плати для
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які працюють на підприємстві вахтовим методом. Враховуючи зазначене, визначений пунктом 3 Порядку механізм обчислення
середньоденної заробітної плати застосовується, зокрема, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності для застрахованих осіб, які працюють вахтовим методом.
До запитання 7. Порядком передбачено, що середня заробітна плата для розрахунку допомоги
по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту
про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 32 Порядку).
Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 27 лютого 2015 р. № 78/13/116-15
Про надання роз’яснення
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення, яке надійшло з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, і повідом
ляється.
Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі
(далі  — Міжгалузеві норми), затверджених наказом Мінпраці від 11 травня 2004 р. № 105, норма обслуговування технічної бібліотеки одним прибиральником службових приміщень при коефіцієнті
заставляння 0,6 і більше становить 550,8 м2.
Коефіцієнт заставляння визначається з відношення площі, яку займають предмети, які знаходяться
у приміщенні одного призначення, до всієї площі приміщень.
У Міжгалузевих нормах зазначено, що періодичність прибирання службових приміщень встановлюється роботодавцем згідно з місцевими організаційно-технічними умовами.
Повторюваність
прибирання у зміну

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Поправочні
коефіцієнти

0,83

0,71

0,62

0,55

0,5

0,45

0,41

0,38

0,35

0,33

<...>
При визначенні норми обслуговування прибиральниками службових приміщень визначено такий
перелік робіт: прибирання службових приміщень, сходів; витирання пилу, підмітання вручну та миття
вручну або за допомогою машин і пристроїв стін, підлоги, стелі, віконних рам, жалюзі і скла, дверних
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блоків, меблів та килимових виробів; чищення і дезінфікування раковин та іншого санітарно-технічного устаткування: очищення урн від паперу і промивання їх дезінфікуючими розчинами; збирання сміття та винесення його до встановленого
місця; додержання правил санітарії та гігієни в приміщеннях, що прибираються.
Відповідно до частини першої статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати
40 годин на тиждень.
Якщо у зміну прибирання здійснюється більше одного разу, то норма обслуговування і норма часу обслуговування
перераховуються. Перерахунок виконується множенням норми обслуговування на відповідний поправочний коефіцієнт
або відношенням на нього норми часу обслуговування.
У Типових нормах обслуговування для прибиральників виробничих приміщень промислових підприємств містяться
поправочні коефіцієнти для перерахування норм для різної повторюваності прибирання для приміщень, які не мають відходів, що наведені у таблиці.
Якщо прибирання приміщення за зміну проводиться більше одного разу, причому повторне прибирання виконується
з меншими витратами часу, оскільки вміщує неповний зміст робіт, то повторюваність прибирання виражається дробовою
величиною.
Норма обслуговування для прибиральника службових приміщень відповідає восьмигодинному робочому дню.
У Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які містяться у Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника, затвердженого наказом Мін
праці від 29 грудня 2004 р. № 336, передбачено, що конкретний перелік робочих (посадових) обов’язків визначається робочими (посадовими) інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують роботодавці на основі типової
кваліфікаційної характеристики, враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників
цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
Якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої
професії (посади), можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп професій (посад), рівних за складністю,
виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Таким чином, роботодавець (керівник бібліотеки) при розробленні робочої інструкції прибиральника службових приміщень ураховує специфіку прибирання відповідного закладу.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10 серпня 2015 р. № 1038/13/84-15
Частиною третьою статті 24 КЗпП визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Тобто до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної
служби або її територіальних органів.
Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.
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Враховуючи положення вищезазначеної статті, було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» від 17 червня
2015 р. № 413 (далі — Постанова), якою передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття працівника на
роботу та дата початку роботи працівника відрізняються (колонки 8 і 9 додатка до зазначеної постанови).
Крім того, Постановою установлені 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 п’ятьма особами.
Подання повідомлення про прийнятих працівників за допомогою підприємств поштового зв’язку Постановою не передбачено.
Також пунктом 2 додатка до Постанови встановлено реквізити, які дають можливість подання уточнюючого повідомлення у разі необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу або допущення помилки
роботодавцем (тип: початкове або скасовуюче).
Водночас інформуємо, що відповідальність у випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту) встановлена статтею 265 КЗпП і статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Заступник директора Департаменту

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26 червня 2015 р. № 7748/0-14-16/16
Щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним
працівникам
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто в межах компетенції листа щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам і в межах компетенції
повідомляється.
Надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі
до одного посадового окладу передбачено для педагогічних працівників статтею 57 Закону України «Про освіту».
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених статтею 68
Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» від 5 червня 2000 р. № 898 затверджено Порядок надання
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків. Цей Порядок поширюється на педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ.
Згідно з цією постановою щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків надається відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу за погодженням
з профспілковим комітетом. Зазначене положення, на нашу думку, має містити, крім показників і умов надання грошової винагороди, перелік можливих упущень, порушень, за які працівники позбавляються грошової винагороди, а також
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визначати коло працівників, на яких поширюється чинність такої виплати. У разі відсутності в положенні
таких норм доцільно внести відповідні зміни до нього.
Згідно із зазначеною постановою розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.
З огляду на викладене, виплата грошової винагороди пропорційно відпрацьованому часу або двічі на
рік може мати місце за умови, якщо це передбачено положенням навчального закладу системи освіти.
Заступник Міністра —
керівник апарату								

В. Іванкевич

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 3 вересня 2015 р. № 5.2-32-1422
Про врахування відпускних під час розрахунку виплат відповідно до Порядку № 1266
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі —
Фонд) розглянула в межах компетенції ваше звернення щодо обчислення матеріального забезпечення
застрахованим особам та повідомляє.
Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності
здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
(далі  — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266,
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 439.
Відповідно до пункту 3 Порядку середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види
загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування — період
перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами,
проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин — тимчасова непрацездатність, відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком; відпустка без збереження заробітної плати
(далі  — поважні причини).
Тобто період перебування застрахованої особи в оплачуваній відпустці не належить до поважних
причин і не виключається з розрахункового періоду.
Відповідно до пункту 32 Порядку середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової
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непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які подаються до Державної фіскальної
служби.
Окрім цього, особливості обліку та відображення фонду оплати праці визначені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі  —
Інструкція).
Згідно з підпунктом 1.6.1 пункту 1.6 Інструкції нарахування фонду оплати праці відображаються за
календарний місяць (з першого до останнього числа місяця), зокрема, відпустки, на відміну від порядку
їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.
Отже, до розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку
допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах включаються всі виплати, з
яких сплачено страхові внески, в тому місяці, в якому їх було нараховано (з першого до першого
числа).
Таким чином, враховуючи умовний приклад, наведений у вашому листі, при обчисленні допомоги
по тимчасовій непрацездатності (тимчасова непрацездатність у серпні 2015 р.) розрахунковим періодом
буде серпень 2014 р. — липень 2015 р.
Оскільки в липні — серпні 2014 р. (з 28 липня 2014 р. до 28 серпня 2014 р.) застрахована особа
перебувала в оплачуваній відпустці (3405,00 грн), то під час розрахунку середньоденної заробітної плати
необхідно враховувати суму відпускних у розмірі 2951,00 грн, що припадає на серпень 2014 р.
Додатково рекомендуємо керуватися листом Міністерства соціальної політики України від 1 лютого
2010 р. № 1000/0/14-10/18 в частині включення сум оплати відпусток, які припадають на місяці розрахункового періоду.
В. о. директора

Т. Нагорна

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 25 серпня 2015 р. № 5.2-32-1375
Щодо застосування норм Порядку обчислення середньої заробітної плати
<...>
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула
<...> лист <...> щодо застосування норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266) із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 439, та повідомляє таке.
Відповідно до пункту 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної
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плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати
(далі — поважні причини).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
Пунктом 3 Порядку № 1266 чітко визначено періоди поважних причин, які виключаються із розрахункового періоду.
Отже, у зв’язку із викладеним вище, святкові та неробочі дні не виключаються із розрахункового
періоду, та, відповідно, з періоду, за який здійснюється виплата матеріального забезпечення.
В. о. директора

Т. Нагорна

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 2 жовтня 2015 р. № 20928/6/99-99-17-03-03-15
Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо нарахування єдиного внеску роботодавцями працівникам, які працюють за основним місцем роботи на неповну тарифну ставку та
отримують заробітну плату за відпрацьований час, яка не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Органи ДФС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, виданими у межах повноважень.
Податковим кодексом України (далі — Кодекс) регулюються відносини, що виникають у сфері
справляння податків і зборів, зокрема, визначаються вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платники податків та зборів, їхні права та обов’язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1 Кодексу).
Крім того, Кодексом визначаються функції контролюючих органів. Зокрема, пунктом 191.1 статті 191 Кодексу передбачено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених Кодексом, а також надають
податкові консультації відповідно до норм Кодексу.
Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх
захисту визначаються КЗпП, Законом України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР
(далі — Закон № 108) та іншими нормативно-правовими актами.
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Статтею 97 КЗпП визначено, що оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною
або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних і колективних робіт.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових
якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується (ст. 94 КЗпП).
Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а
також погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 95 КЗпП та ст. 3 Закону № 108).
Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28 грудня 2014 р.
№ 80-VIII мінімальну заробітну плату у 2015 р. встановлено у місячному розмірі: з 1 січня — 1218,00 грн,
з 1 вересня — 1378,00 грн.
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон
№ 2464) визначено, що базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій,
які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної
плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, в т.ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону
№ 108, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільноправовими договорами.
Згідно з частиною дев’ятою статті 9 Закону № 2464 обчислення і сплата єдиного внеску за працівників, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, здійснюються роботодавцями за
рахунок сум, на які внесок нарахований.
Відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону № 2464 у разі, якщо база нарахування єдиного внес
ку (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного
внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
Частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464 встановлено єдиний внесок для бюджетних установ у розмірі 36,3 % визначеної бази нарахування.
Єдиний внесок для платників, зазначених у підпунктах 2, 6–8 частини першої статті 4 Закону № 2464,
встановлюється у розмірі 3,6 % визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина сьома ст. 8 Закону № 2464).
Враховуючи зазначене вище, працівникам, які працюють за основним місцем роботи на непов
ну тарифну ставку та отримують заробітну плату за відпрацьований час, яка не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, підприємство має нарахувати єдиний внесок, виходячи із законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати на місяць (з 1 січня 2015 р. — 1218,00 грн, з 1 вересня — 1378,00 грн).
При цьому утримання єдиного внеску із заробітної плати (доходу) найманого працівника здійснюється із фактично нарахованої заробітної плати (доходу).
Голова
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 25 вересня 2015 р. № 20367/6/99-99-10-03-01-15
Про розгляд звернення
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України,
розглянула звернення [...] щодо надання податкової консультації стосовно законодавства з
питань укладання трудового договору в письмовій формі та в межах компетенції повідомляє
таке.
Відповідно до статті 52 Податкового кодексу України за зверненням платників податків контролюючі
органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства. Контролюючі органи мають право надавати консультації винятково з тих питань, що
належать до їх повноважень.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 затверджено Положення про
Державну фіскальну службу України (далі — Положення № 236).
Пунктом 1 Положення № 236 встановлено, що Державна фіскальна служба України є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
ДФС відповідно до покладених завдань здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших
платежів, єдиного внеску в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів, а
також надає консультації відповідно до Податкового та Митного кодексів України, а також законодавства
з питань сплати єдиного внеску (п. 4 Положення № 236).
Враховуючи викладене, до компетенції ДФС належить надання консультацій зокрема з питань адміністрування податків і зборів, єдиного внеску відповідно до Податкового та Митного кодексів України, а
також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від
28 грудня 2014 р. № 77-VII (далі — Закон № 77), який набрав чинності з 1 січня 2015 р., внесено зміни,
зокрема, до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464 та КЗпП.
Відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без
укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Порядок повідомлення ДФС та її територіальним органам про прийняття працівника
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на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413).
Відповідно до Постанови № 413 ДФС лише приймає від суб’єктів господарювання повідомлення про
прийняття працівника на роботу, проте не регулює питання трудових відносин, встановлених статтею 24
КЗпП, яке належить до компетенції Мінсоцполітики.
Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України (далі — Положення № 423), відповідно до пункту 1
якого Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, зокрема, трудових відносин.
Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та реалізація
державної політики у сфері трудових відносин та здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення № 423).
Також Мінсоцполітики відповідно до покладених завдань інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до
компетенції Мінсоцполітики (пп. 103 п. 4 Положення № 423).
Крім цього, статтею 259 КЗпП визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами — підприємцями, які використовують найману працю, здійснює
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за
додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
При цьому штрафи, зазначені у частині другій статті 265 КЗпП, накладаються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Отже, щодо надання роз’яснень стосовно законодавства про працю доцільно звернутись до Мінсоцполітики.
Голова
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Справа за позовом

про визнання протиправними та
скасування наказів про звільнення,
поновлення на посаді
Ухвала Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2015 р.
у справі № К/800/11648/15

Суть справи
3 січня 2012 р. гр-на Ш. було призначено на посаду першого заступника начальника Державної
екологічної інспекції Північно-Західного регіону
Чорного моря із збереженням раніше присвоєного дев’ятого рангу державного службовця.
Наказ про призначення підписано головою Державної екологічної інспекції України
(далі — ДЕІ). Аналогічний наказ було видано
керівником ДЕІ Північно-Західного регіону
Чорного моря.
Наказом ДЕІ України від 18 липня 2014 р.
позивача звільнено 21 липня 2014 р. із посади
відповідно до пункту 5 статті 41 КЗпП у зв’язку
з припиненням повноважень посадових осіб за
погодженням із міністром екології та природних ресурсів України. З цим наказом позивач
ознайомлений 21 липня 2014 р.
Не погоджуючись із наказами відповідачів
щодо свого звільнення, позивач оскаржив їх у
судовому порядку.
Приймаючи рішення про задоволення позову, Одеський окружний адміністративний суд у
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своїй постанові від 19 січня 2015 р. посилався
на таке.
Спірні правовідносини між сторонами врегульовано законодавством (чинним та в редакції станом на момент виникнення правовідносин): КЗпП; Положенням про ДЕІ України,
затвердженим Указом Президента України від
13 квітня 2011 р. № 454/2011 (далі — Положення № 454/2011); Положенням про морські
екологічні інспекції, затвердженим наказом
Міністерства екології та природних ресурсів
України 4 листопада 2011 р. № 429 (далі — Положення № 429).
Згідно зі статтею 41 КЗпП крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий
договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також
у випадку припинення повноважень посадових
осіб (п. 5 ст. 41 КЗпП).
Тобто обов’язковою умовою застосування
цієї норми як підстави для звільнення є встановлення такого юридичного факту (настання
події тощо), як припинення повноважень посадових осіб.
Кадровик України
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Посилання відповідача в запереченнях проти
позову на те, що змінами, внесеними до статті
41 КЗпП, яка доповнена новою додатковою підставою: розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
з окремими категоріями працівників за певних
умов — припинення повноважень посадових
осіб, забезпечено можливість розірвання трудового договору без наведення в розпорядчих
документах власника або уповноваженого ним
органу та трудовій книжці працівника причин,
що зумовили припинення повноважень посадової особи, не спростовують висновків суду про
обов’язковість установлення юридичного факту
(настання події тощо) припинення повноважень
посадових осіб.
Проте жодних доказів припинення повноважень позивача як посадової особи ні в оскарженому наказі ДЕІ України від 18 липня 2014 р.,
яким позивача звільнено за пунктом 5 статті 41
КЗпП, ні у письмових запереченнях проти позову відповідачем не наведено та/або доказів на
доведення припинення повноважень позивача
як посадової особи суду не надано.
Крім того, згідно з нормами Положення
№ 454/2011 і Положення № 429 перший заступник начальника ДЕІ звільняється з посади
винятково головою ДЕІ України за погодженням
із міністром екології та природних ресурсів.
Оскаржений наказ ДЕІ України від 18 липня 2014 р. про звільнення позивача підписаний
першим заступником голови ДЕІ України.
Таким чином, зазначений наказ ДЕІ України
прийнятий неповноважною особою.
Отже, наказ від 18 липня 2014 р. про звільнення позивача, прийнятий відповідачем: ДЕІ
України, не на підставі, не в межах повноважень
та не у спосіб, що передбачені законодавством
України; необґрунтовано, тобто без урахування
всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; непропорційно, зокрема без дотримання необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для прав, свобод та
інтересів особи; без урахування права особи на
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участь у процесі прийняття рішення, тому наказ
ДЕІ Північно-Західного регіону Чорного моря
від 21 липня 2014 р. є протиправним і підлягає
скасуванню.
Виходячи з вищенаведеного, суд вважав за
можливе задовольнити позовні вимоги в частині
поновлення позивача на посаді, яку він займав
раніше, з 21 липня 2014 р.
Не погоджуючись із постановою суду першої
інстанції, ДЕІ Північно-Західного регіону Чорного моря подала апеляційну скаргу, в якій зазначала, що вказана постанова ухвалена з порушенням норм матеріального та процесуального
права, а тому підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні
позовних вимог.
Колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду в постанові від 8 квітня
2015 р. дійшла висновку, що апеляційна скарга
підлягає задоволенню. Колегія не погодилася з
висновками суду першої інстанції та вважала їх
помилковими з огляду на таке.
Змістом статті 40 КЗпП передбачено підстави розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу.
Водночас положеннями статті 41 КЗпП визначено додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями
працівників за певних умов. Так, крім підстав,
передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також
у випадку припинення повноважень посадових
осіб (п. 5 ст. 41 КЗпП).
Указані положення частини першої статті
41 КЗпП були доповнені пунктом 5 за Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 13 травня 2014 р. за № 1255-VІІ.
З аналізу пункту 5 статті 41 КЗпП і положень статті 41 КЗпП не вбачається винятків
щодо сфери її застосування, законодавцем
також не вказано жодних додаткових умов та
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обставин для її використання. Разом із тим
метою введення вказаних положень до КЗпП,
який регулює трудові відносини всіх працівників
(ст. 1 КЗпП), на думку колегії суддів, було надання власникам (керівникам) можливості звільнення посадових осіб відповідно до їхнього волевиявлення без жодних формальних підстав,
незалежно від наявності/відсутності вини
працівника, доцільності та причини звільнення, врахування попередньої роботи та інших
позитивних результатів, а також не містить обмежень щодо категорії посадових осіб, з якими
може бути розірвано трудовий договір.
Більше того, імплементуючи вказану норму до трудових правовідносин, законодавець
використав таку правову категорію, як посадова особа.
Так, положеннями частини другої статті 2
Закону України «Про державну службу» від 16
грудня 1993 р. № 3723-ХІІ визначено, що посадовими особами вважаються керівники та
заступники керівників державних органів та їхнього апарату, інші державні службовці, на яких
законами або іншими нормативними актами
покладені організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.
Отже, беручи до уваги те, що позивач підпадає під визначення «посадова особа», оскільки
він до моменту звільнення перебував на посаді
заступника керівника державного органу, колегія суддів вважає обґрунтованим застосування до позивача такої підстави для звільнення з органу державної влади, як припинення
повноважень посадових осіб.
Таким чином, враховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку, що встановлена
законодавством про працю підстава звільнення «у зв’язку із припиненням повноважень посадових осіб», враховуючи внесення
цієї норми до КЗпП, тобто до загальних норм
законодавства про працю, поширюються на
всі види трудових правовідносин, у т. ч. відносин у сфері публічної служби, а тому її застосування в цьому випадку та в контексті
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спірних правовідносин є допустимим і таким,
що узгоджується з чинним трудовим законодавством.
Крім того, приймаючи спірну постанову, суд
першої інстанції виходив з того, що наказ від 18
липня 2014 р. був прийнятий і підписаний першим заступником голови ДЕІ України, до повноважень якого не належить вирішення питань
щодо звільнення з посад, яку займав до звільнення позивач.
Однак колегія суддів не погодилася з такими висновками суду першої інстанції, оскільки з
матеріалів справи вбачається, що наказом голови ДЕІ від 17 липня 2014 р. виконання обов’язків
голови інспекції на період одноденного відрядження її керівника було покладено на першого
заступника голови ДЕІ, тобто на період відрядження голови його заступник мав усі права й
обов’язки безпосереднього керівника ДЕІ, в т. ч.
щодо звільнення посадових осіб указаного державного органу.
Посилання позивача та те, що, на його думку,
його повноваження фактично не припинялися,
наслідком чого могло бути його звільнення, суд
до уваги не бере, оскільки відповідно до Положення про ДЕІ Північно-Західного регіону Чорного моря, затвердженого наказом ДЕІ України,
вирішення питання щодо звільнення першого
заступника начальника ДЕІ Північно-Західного
регіону Чорного моря (що передбачає припинення його повноважень) віднесено до компетенції голови ДЕІ України, і ні вказаним Положенням, ні іншими нормами не передбачено
прийняття окремого наказу про припинення
повноважень посадової особи з подальшим
прийняттям ще одного наказу про звільнення
цієї посадової особи.
Таким чином, ураховуючи наведені положення чинного законодавства, колегія суддів
дійшла висновку, що суд першої інстанції під
час ухвалення постанови припустився помилки,
застосовуючи норми матеріального права, що
призвело до неправильного вирішення справи,
у зв’язку з чим судове рішення підлягає скасуКадровик України
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ванню з винесенням у справі нової постанови
про відмову в задоволенні позовних вимог.
Вважаючи, що рішення суду апеляційної
інстанції прийнято з порушенням норм процесуального та матеріального права, позивач
звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України (далі —
ВАСУ).

Ухвалене рішення
Перевіривши правильність застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального
та процесуального права, юридичної оцінки
обставин справи, колегія суддів ВАСУ вирішила, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Цей спір виник із приводу звільнення позивача з державної служби. Спеціальним для таких
правовідносин є Закон № 3723, інші закони та
підзаконні нормативно-правові акти, в т. ч. норми КЗпП, які застосовуються лише в частині, що
не суперечить спеціальному закону.
Згідно з частиною першою статті 30 Закону
№ 3723 крім загальних підстав, передбачених
КЗпП, державна служба припиняється в разі:
 порушення умов реалізації права на державну службу;
 недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених ста
ттями 16 і 161 цього Закону;
 досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби
(ст. 23 цього Закону);
 відставки державних службовців, які зай
мають посади першої або другої категорії (ст. 31
цього Закону);
 виявлення або виникнення обставин,
що перешкоджають перебуванню державного
службовця на державній службі (ст. 12 цього Закону);
 відмови державного службовця від прий
няття або порушення присяги, передбаченої
статтею 17 цього Закону;
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 притягнення державного службовця до
кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з
порушенням обмежень, передбачених Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції».
З огляду на системний аналіз спеціальних і
загальних норм, суд касаційної інстанції дійшов
висновку, що законодавець чітко визначив підстави для припинення державної служби та закріпив їх у статті 30 Закону № 3723 та у статті
40 КЗпП.
У свою чергу, стаття 41 КЗпП не може застосовуватись до спірних правовідносин, оскільки
вказаною нормою передбачено додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з категоріями працівників за певних умов,
до яких не належать особи, які проходять державну службу, з огляду на вимоги частини першої статті 30 Закону № 3723.
Отже, у відповідача не було правових підстав
для звільнення позивача відповідно до пункту 5
статті 41 КЗпП, а спірні накази підлягають скасуванню з поновленням позивача на займаній посаді, як вірно визначив суд першої інстанції.
Враховуючи вищевикладене, суд касаційної
інстанції зауважив, що позивача протиправно
звільнено із займаної посади та державної служби згідно з пунктом 5 статті 41 КЗпП, оскільки
вказана норма не підлягає застосуванню під
час вирішення трудових спорів щодо звільнення з публічної служби.
Тому зазначене рішення суду апеляційної
інстанції підлягає скасуванню із залишенням у
силі рішення суду першої інстанції.

Коментар
Нещодавно в нашій рубриці ми констатували
появу першого рішення ВАСУ з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування нової підстави для звільнення працівників з
ініціативи адміністрації підприємства у зв’язку
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з припиненням повноважень посадових осіб за
пунктом 5 статті 41 КЗпП*. Тепер до дискусії
щодо практичної реалізації зазначеної норми
підключилися й адміністративні судові інстанції, що дає привід до порівняння їхніх позицій.
І знову можна відзначити неодностайність судів
різної юрисдикції, обумовлену неоднозначністю
та невизначеністю цього положення закону.
Так, у розглянутій справі адміністративні
суди не аналізують пункт 5 статті 41 КЗпП у
прив’язці до Цивільного кодексу України і,
що тішить, не звертаються для його трактування до пояснювальної записки до законопроекту, яким він вводився в дію. Так, свої висновки суди першої та апеляційної інстанцій
обґрунтовують обставинами формального
характеру, а саме — чи було реалізовано це
рішення згідно з повноваженнями, наданими
керівництву відомства, де працював позивач,
чи відповідала процедура звільнення чинним
нормативно-правовим актам. Звертає на себе
увагу думка суду першої інстанції (з якою згодом не погодився апеляційний суд) про те, що
умовою для застосування цієї норми, як підстави для звільнення, є встановлення такого
юридичного факту (настання події тощо), як
припинення повноважень посадових осіб.
Виходячи з цієї тези, можна припустити, що
такий факт має встановлюватися до прийняття рішення про розірвання трудового
договору і фіксуватися в певному документі
до видання наказу про звільнення.
На наш погляд, заслуговують уваги зважені та логічні висновки суду апеляційної
інстанції щодо того, що з аналізу статті 41
КЗпП у цілому, а також конкретно пункту 5 не
вбачається винятків для сфери його застосу* Див. «Кадровик України» № 7/2015 р.
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вання, основоположним має бути з’ясування
того, чи належить працівник до категорії посадових осіб. Крім того, законодавець не вказує жодних додаткових умов і обставин для
застосування пункту 5 статті 41 КЗпП, отже, в
роботодавця з’явилася можливість вирішувати питання про припинення трудових відносин власним волевиявленням, незалежно від
інших обставин (наявність вини працівника,
попередня трудова діяльність тощо), а власне факт припинення повноважень посадової
особи не потребує додаткової фіксації (якщо
це узгоджується з іншими нормативними актами підприємства).
На жаль, ми не дізналися думки ВАСУ щодо
цих аргументів судів попередніх інстанцій,
оскільки рішення касаційного суду мотивовано
іншими міркуваннями (мабуть, саме ними обґрунтовувалася касаційна скарга), і він доходить
висновку про те, що стаття 41 КЗпП узагалі не
може застосовуватися до державних службовців, оскільки під загальними підставами для
припинення публічної служби мають розумітися тільки випадки, передбачені статтею 40 КЗпП,
тоді як стаття 41 описує додаткові причини для
розірвання трудового договору. До речі, цей висновок також не є беззаперечним, оскільки в
пункті 1 статті 41 КЗпП прямо вказується на те,
що він може застосовуватися до посадових осіб
органів доходів і зборів, яким присвоєні спеціальні звання, і службовим особам центральних
органів виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами, які також
є державними службовцями. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер компанії
«BST Consulting»    
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Роз’їзний
характер роботи чи
службове відрядження:
що краще оформити?

Робота працівників може бути пов’язана з періодичними відрядженнями або
поїздками. Залежно від їх характеру, частоти, тривалості, відстані тощо такі
поїздки можуть оформлюватися як службові відрядження або як робота, що
має роз’їзний (пересувний) характер. У яких же випадках і чому слід
оформлювати службові відрядження, та коли краще оформити роз’їзний
характер роботи?

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108/95);
 постанова Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження Положення про
виплату надбавок, пов’язаних з пересувним і роз’їзним характером робіт у будівництві» від
1 червня 1989 р. № 169/10-87 (далі — Постанова № 169/10-87);
 постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових
окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і
будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. № 490 (далі —
Постанова № 490)
 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59).
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Визначення понять
Питання службових відряджень регулюються
у статтях 121, 127, 176, 177 КЗпП, але вони не
містять визначення власне поняття «службове
відрядження». Хоча це визначення є в пункті 1
розділу 1 Інструкції № 59, згідно з яким:
Службове відрядження — це поїздка працівника:
 за розпорядженням керівника органу
державної влади, підприємства, установи й 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).
Поняття «роз’їзний (пересувний) характер роботи» не згадується у КЗпП, але в пункті 2 розділу 1 Інструкції № 59 зазначається,
що не вважаються відрядженнями службові поїздки працівників, постійна робота яких
проходить у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором,
трудовим договором (контрактом) між працівником і власником (або уповноваженою
ним особою/керівником).
Разом із тим визначення поняття «роз’їзний
(пересувний) характер» в Інструкції № 59, а також в інших нормативно-правових актах України (далі — НПА) на цей час немає, тому для тлумачення цього поняття можна звернутися до
Постанови № 169/10-87, яка є чинною в Україні
відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства Союзу
РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII. За Постановою № 169/10-87:
 роз’їзний характер робіт передбачає виконання робіт на об’єктах, розташованих на
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значній відстані від місця розташування організації, у зв’язку з поїздками в неробочий час від
організації (збірного пункту) до місця роботи на
об’єкті та назад;
 пересувний характер робіт пов’язаний
із частою передислокацією організації (переміщенням працівників) або відірваністю від пос
тійного місця проживання.

У багатьох випадках аналогічні або
подібні роботи, пов’язані з певними
поїздками, можуть оформлюватися
і як службові відрядження, і як
роботи, що мають роз’їзний
(пересувний) характер
Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що в багатьох випадках аналогічні або
подібні роботи, пов’язані з певними поїздками,
можуть оформлюватися і як службові відрядження, і як роботи, що мають роз’їзний (пересувний) характер залежно від того, як це встановлено в колективному договорі на конкретному підприємстві.
Наприклад, на одному підприємстві водію
автотранспортних засобів або транспортному експедитору для частих перевезень вантажів до іншого населеного пункту можуть
щоразу оформлювати окреме службове відрядження, а на іншому — робота таких водіїв або
експедиторів може вважатися роботою, що має
роз’їзний (пересувний) характер або проходить
у дорозі, та не потребуватиме оформлення
окремих службових відряджень.

Професії (посади), пов’язані з
частими або тривалими поїздками
Залежно від характеру посадових (робочих)
обов’язків, особливостей організації робочого
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місця, відстані поїздок тощо працівників можна
розподілити на кілька умовних категорій:
Працівники з роз’їзним характером роботи.
У цьому випадку працівник виконує свої посадові обов’язки поза межами розташування свого підприємства, але в нього є стаціонарне робоче місце, він отримує завдання та звітує в місці
розташування свого підприємства, здебільшого
щодня повертається до місця свого проживання. Поширеними прикладами таких посад є
«Агент страховий» код КП 3412; «Агент торговельний» код КП 3415; «Агент комерційний»
код КП 3415; «Представник торговельний» код
КП 3415; «Кур’єр» код КП 9151 тощо.
Працівники з пересувним характером роботи. Для цього випадку характерна мобільність
робочого місця. Але посадові обов’язки (трудова функція) виконуються не в дорозі, а в різних
місцях. У таких працівників може як бути, так і
не бути можливості щоденного повернення до
місця проживання. Типовими посадами (професіями) в цьому випадку можуть бути, наприклад,
такі, що пов’язані з будівництвом доріг, трубопроводів тощо: «Технік-будівельник (дорожнє
будівництво)» код КП 3112; «Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії» код
КП 7241; «Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг» код
КП 8332; «Машиніст дорожньо-будівельних
машин» код КП 8339 тощо.
Працівники, робота яких виконується в дорозі. У цьому випадку трудова функція виконується в транспортному засобі. Крім того у працівника, як правило, немає можливості щодня
повертатися до місця проживання. Типовими
посадами (професіями) в цьому випадку можуть
бути: «Механік (судновий) — помічник капітана» код КП 3141; «Інспектор шляховий» код КП
3152; «Бортпровідник» код КП 5111; «Провідник пасажирського вагона» код КП 5112; «Водій
автотранспортних засобів» код КП 8322 (якщо
він здійснює міжміські перевезення) тощо.
Усім зазначеним посадам (професіям) у силу
їх професійної спеціалізації практично завжди
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буде притаманний роз’їзний (пересувний) характер роботи незалежно від специфіки діяльності
конкретного підприємства. Іншими словами —
переважна частка робочого часу таких працівників практично завжди буде пов’язана з роботою
або безпосередньо в дорозі, або на певній відстані (великій або малій) від підприємства.
Разом із цим є багато посад (професій), робота на яких на одних підприємствах може мати
деякі ознаки роз’їзного (пересувного) характеру,
а на інших — ні. Наприклад, для такої роботи можуть бути характерні:
 часті (але не постійні) поїздки-виїзди працівників за межі розташування підприємства (як
із можливістю щоденного повернення до місця
проживання, так і без такої можливості);
 виїзди, пов’язані з необхідністю виконання тільки частини трудових функцій працівника;
 неможливість завчасного планування на
певний період кількості, дальності або тривалості поїздки;
 виїзди можуть (залежно від обставин)
бути як на службовому, так і на особистому або
громадському транспорті.
Зазначену роботу можна умовно визначити
як таку, що має «виїзний характер», який фактично буде своєрідним різновидом роз’їзного
(пересувного) характеру роботи.
Виїзний характер роботи можуть мати, наприклад, працівники, які працюють на таких
посадах: «Помічник-консультант народного де
путата України» код КП 2419.3; «Юрист» код
КП 2421.2; «Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою» код КП 2419.2; «Організатор
громадських заходів» код КП 3439; «Помічник
керівника підприємства (установи, організації)»
код КП 3436.1 тощо.
Працівники на зазначених і подібних посадах
часто мають бути присутніми на конференціях, прес-конференціях, судових засіданнях,
засіданнях круглого столу, виїзних семінарах,
переговорах, громадських заходах тощо, які можуть часто відбуватися поза межами розташування підприємства працівника або його місця
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проживання. Коли виїздів на зазначені заходи
відносно мало, то можна вважати, що працівник
має «звичайний» характер роботи, і за необхідності виїздів (тривалого характеру або на великі
відстані) йому можна періодично оформлювати
службові відрядження.
Але коли виїзди займають половину та більше робочого часу працівника, може бути доцільним розглянути питання про встановлення
в колективному договорі для таких працівників
роз’їзного (пересувного) характеру роботи.
Якщо ж колективного договору немає, то перелік посад (професій) та умови компенсації (за
додаткові витрати працівника у зв’язку з поїздками) можна затвердити в окремому Положенні про роз’їзний (пересувний) характер робіт на
підприємстві або в Положенні про оплату праці
на підприємстві, Правилах внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Компенсаційні виплати працівникам
Порядок і розміри виплат працівникам у випадку оформлення поїздок як службового відрядження достатньо чітко врегульовано у НПА.
Так, стаття 121 КЗпП передбачає, що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються в порядку та розмірах, установлюваних
законодавством:
 добові за час перебування у відрядженні,
 вартість проїзду до місця призначення та
назад,
 витрати на найм житлового приміщення.
Крім того, виплати працівникам передбачені
й у статті 12 Закону № 108/95. Більш детально розміри та порядок виплат працівникам у
зв’язку із службовими відрядженнями врегульовані в Інструкції № 59 та в постанові 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 ра-
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хунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р.
№ 98. Зокрема, в зазначених НПА передбачені й
деякі інші виплати, крім безпосередньо згаданих у КЗпП, наприклад, «працівникові відшкодовуються витрати на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання
у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни),
але не більш як 10 % сум добових витрат за всі
дні проживання» (п. 5 розділу ІІ Інструкції № 59).
Виплати працівникам за роз’їзний (пересувний) характер роботи також передбачені у
статті 12 Закону № 108/95, коли йдеться про
гарантії та компенсації працівникам у разі роботи в польових умовах, а конкретний порядок їх
виплати регулюється Постановою № 490.
Зокрема, відповідно до пункту 1 Постанови
№ 490 підприємства самостійно встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників
у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником. Граничні розміри таких надбавок за день не можуть
перевищувати граничні норми витрат, установлених КМУ для відряджень у межах України.
Коли ж поїздки відбуваються за межі України, граничні розміри надбавок працівникам за
день не можуть перевищувати 80 % граничних
норм добових витрат, установлених КМУ для
відряджень за кордон.
Витрати на проїзд до місця відрядження та
назад, а також на наймання житлового приміщення зазначеним працівникам відшкодовуються в порядку, визначеному КМУ для відряджень у межах України та за кордон.
Таким чином, працівникам у зв’язку з роз’їз
ним (пересувним) характером праці компенсуються фактично ті самі витрати і в тих же
розмірах, що й у разі службового відрядження
по Україні. Разом із цим, якщо працівник переміщається в межах міста, то витрат на проживання,
як правило, не буває. Витрати на проїзд відшкодовуються згідно з документами, які подаються
до бухгалтерії.
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У випадку поїздок у межах міста громадським транспортом підприємству було б доцільно придбати для працівника з роз’їзним
характером роботи проїзний квиток (якщо це
можливо). Для контролю пересування працівника містом на підприємстві можна розробити
спеціальний маршрутний лист для службових
поїздок. Типової форми такого маршрутного листа не затверджено, тому підприємство
може його розробити та затвердити самостійно
відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-IV, де зазначено, що підприємство самостійно обирає
форму бухгалтерського обліку з урахуванням
особливостей своєї діяльності та технології
обробки облікових даних затверджує правила
документообороту і технологію обробки облікової інформації.
Форма такого маршрутного листа має включати всі реквізити, необхідні підприємству для
обліку та контролю витрат на проїзд, а також для
надання йому статусу первинного документа
(п. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24 травня 1995 р. № 88). Звичайно, якщо працівник їздить у межах міста службовим автомобілем, то витрат на проїзд у нього не буде.

Роз’їзний (пересувний) характер
роботи
Якщо працівникам, які досить часто виїжджають
за межі підприємства, не оформити роз’їзний
(пересувний) характер роботи, то роботодавець
може зіткнутися з кількома проблемами:
1) оформлення службових відряджень працівнику практично на кожний виїзд до іншого
населеного пункту.
Як зазначалося вище, за пунктом 2 розділу першого Інструкції № 59 службові поїздки
працівників, постійна робота яких має роз’їзний
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(пересувний) характер, не вважаються відрядженнями. Тому якщо це питання з якихось
причин не буде врегульоване в колективному
договорі або в інших локальних нормативних
актах), у роботодавця може виникнути спір із
контролюючими органами стосовно правомірності оформлення службових відряджень для
таких працівників.
Крім того, оформлення відрядження на кожну поїздку потребуватиме значних часових і
трудових витрат (узгодження з керівництвом,
виділення коштів, збір різних документів, що
підтверджують витрати працівника, тощо).
Тому якщо такі поїздки досить часті, це може
призвести і до певної плутанини, втрати частини
документів, помилок у підрахунках тощо.
2) трудові спори працівника з роботодавцем щодо компенсації йому певних витрат,
пов’язаних із поїздками.
Якщо працівнику, робота якого фактично
має роз’їзний (пересувний) характер, із якихось
причин не будуть оформлені службові відрядження, і його робота не буде вважатися такою,
що має «роз’їзний (пересувний) характер», у роботодавця не буде правових підстав для виплати
такому працівнику надбавок і компенсації певних витрат у зв’язку зі службовими поїздками.
Це може спричинити невдоволення працівника,
якщо він їздив за розпорядженням роботодавця, та призвести до судової тяганини у випадку
виникнення трудового спору.
3) порушення чинного законодавства роботодавцем.
Чинне трудове законодавство містить певні
обмеження можливості направлення у службові відрядження деяких категорій працівників,
наприклад, вагітних жінок або жінок, які мають
дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП). Тому
оформлення службових відряджень для таких
категорій працівників призведе до порушення
чинного законодавства. У той же час у КЗпП не
встановлені обмеження щодо «роз’їзного (пересувного) характеру» робіт для таких працівників.
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Відмова працівника від виїзду
Працівник може відмовитися від виїзду зі свого
безпосереднього робочого місця на підприємстві
без оформлення службового відрядження, аргументуючи це тим, що трудовим і колективним
договорами, а також посадовою інструкцією не
передбачено виконання посадових обов’язків за
межами постійного робочого місця, на території
сторонніх організацій, а відряджання його туди
нічим не підтверджується. Така відмова може не
тільки порушити виробничі плани роботодавця,
але й спровокувати конфлікт між ним і працівником, наслідки якого важко передбачити.

Оформлення роз’їзного
(пересувного) характеру робіт
Як зазначалося вище, роз’їзний (пересувний)
характер робіт слід оформити в колективному
договорі або в інших локальних нормативних актах підприємства. Якщо працівник приймається
на роботу на підприємство, де для його посади
(професії) вже передбачено роз’їзний (пересувний) характер робіт, то проблем у зв’язку із зазначеним характером робіт із працівником під
час його подальшої роботи, як правило, не виникає, бо до початку роботи відповідно до статті
29 КЗпП роботодавець має під підпис проінформувати працівника про умови праці, ознайомити
його з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.
Але трапляються випадки, коли посада (професія), на якій раніше працівник працював у
«звичайних» умовах, у подальшому за рішенням
роботодавця у встановленому порядку буде віднесена до робіт із роз’їзним (пересувним) характером праці. Наприклад, якщо працівника спочатку приймали на роботу на невелике підприємство, але потім воно значно розширило сферу
своєї діяльності, в т. ч. на інші регіони (місцевості).
Наприклад, консультант невеликої консалтингової фірми або транспортний експедитор малого
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Роз’їзний (пересувний) характер
робіт слід оформити в колективному
договорі або в інших локальних
нормативних актах підприємства
підприємства раніше могли працювати в межах
свого міста або області, але після реорганізації
підприємств їм необхідно все частіше їздити до
віддалених регіонів або місцевостей.
У зазначених випадках роботодавцю слід
укласти новий колективний договір або запровадити у встановленому порядку зміни до вже
укладеного, в яких слід передбачити віднесення
певних посад (професій) до робіт із роз’їзним
(пересувним) характером, а також порядок і
розміри компенсацій за такі роботи. Порядок
укладання колективних договорів детально регулюється Законом України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII.
Після внесення змін до колективного договору працівник може написати заяву щодо зміни
умов праці (запровадження роз’їзного (пересувного) характеру робіт для його посади), на підставі якої керівник підприємства видасть наказ
щодо запровадження зазначеному працівнику з
певної дати нових умов праці.
Якщо ж працівник не бажає подавати заяву,
керівнику підприємства слід видати наказ про
зміни в організації виробництва та праці на підприємстві, наприклад, у зв’язку з розширенням
сфери його діяльності, а також про запровадження через два або більше місяці роз’їзного
(пересувного) характеру робіт для певних посад (професій). Після цього працівника слід
письмово повідомити про нові умови праці
за його посадою не пізніше ніж за два місяці до
їх встановлення. Якщо колишні істотні умови
праці не можуть бути збережені, а працівник не
згоден на продовження роботи в нових умовах,
то трудовий договір припиняється за пунктом 6
статті 36 КЗпП (частина четверта ст. 32 КЗпП). 
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КОМЕНТАРІ ФАХІВЦів

Галина Мастюгіна,

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

Зміни до Порядку

звернення за призначенням
і перерахунком пенсії
Постановою правління ПФУ від 30 липня 2015 р. № 13-2 внесено зміни до Порядку
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
затвердженого постановою правління ПФУ від 25 листопада 2005 р. № 22-1 (далі —
Порядок). Ці зміни набрали чинності 8 вересня 2015 р. Про те, на що слід звернути
увагу особам, які звертаються до ПФУ, йтиметься у статті

У

першу чергу слід звернути увагу на
те, що у зв’язку з обмеженням, установленим законодавством щодо проведення перевірок на підприємствах,
затверджену Порядком форму довідки (додаток 1 до Порядку) доповнено таким реченням: «Не заперечуємо проти проведення
перевірки первинних документів за період,
зазначений у цій довідці». Тобто отримавши
довідку про заробітну плату для обчислення
пенсії, органи ПФУ мають право перевірити
відповідність сум заробітку, зазначених у
довідці, сумам, зазначеним у первинних документах, на підставі яких її видано, та сплату з
цих сум внесків.
Нагадаємо, що до 1 січня 2016 р. для підтвердження заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, особа має право надавати довідку
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про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до
1 липня 2000 р. незалежно від перерв. Після
1 січня 2016 р. таку довідку надаватимуть лише
особи, які після 1 липня 2000 р. і до місяця звернення за призначенням пенсії не матимуть
60 місяців страхового стажу.
Статтею 51 Закону № 1058 встановлено,
якщо пенсіонер виїжджає на постійне місце
проживання за кордон, пенсія, призначена в

Органи ПФУ мають право
перевірити відповідність сум
заробітку, зазначених у довідці,
сумам, зазначеним у первинних
документах
Кадровик України
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Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед
від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.
Внесеними до Порядку змінами урегульовано порядок звернення за виплатою пенсії
на шість місяців наперед у зв’язку з виїздом
на постійне місце проживання за кордон іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах отримували пенсію за українським законодавством. Задля отримання
шестимісячного розміру пенсії їм потрібно до
заяви додати паспортний документ іноземця
або документ, що посвідчує особу без громадянства, і талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні (п. 2.25 Порядку).

Уточнено порядок звернення за
призначенням пенсії громадянам
України, які зареєстровані на
території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя та не
отримують пенсії від уповноважених
органів Російської Федерації
Внесено зміни в порядок у частині документа, який є підставою для зміни статусу
«працюючий» чи «непрацюючий» внутрішньо
переміщеним особам. Установлено, якщо у
зареєстрованої (взятої на облік) внутрішньо
переміщеної особи немає документів, що
підтверджують факт звільнення (припинення
зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється згідно з особистою заявою із
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зазначенням дати, з якої особа не працює, та
поясненням обставин, у зв’язку з якими не
можливо внести запис у трудову книжку чи
надати оригінал трудової книжки.
Уточнено порядок звернення за призначенням пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя та не отримують пенсії
від уповноважених органів Російської Федерації. Передбачено, що такі особи до заяви про
призначення пенсії за українським законодавством додають документ уповноваженого
органу Російської Федерації про те, що особі
не призначалась пенсія за місцем реєстрації
на території Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя, та особисту декларацію про
відсутність громадянства держави-окупанта.
Враховуючи те, що дострокові пенсії особам передпенсійного віку, які були звільнені
за скороченням чисельності, через реорганізацію чи ліквідацію підприємства, вже не
призначаються, з Порядку виключено підпункт 6 пункту 2.1, яким було передбачено
надання для призначення пенсії таким особам клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію.
Крім того, пункт 2.6. Порядку, який визначає перелік документів, що надаються для
призначення до пенсій надбавок, додаткової
пенсії, компенсації та підвищень, доповнено
підпунктом 11, який передбачає, що для призначення надбавки на непрацездатних членів
сім’ї надається документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків непрацездатному члену сім’ї.
Щоправда такий документ надається за умо
ви його наявності, а в разі відсутності – не
надається. 
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Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко,

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

Перерахунок пенсій
у зв’язку зі зміною
прожиткового мінімуму
Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-ІV (далі — Закон № 1058);
 Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня 2000 р.
№ 1767-ІІІ (далі — Закон № 1767);
 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262 - ХІІ (далі — Закон № 2262).

Пенсії за особливі заслуги
17 вересня 2015 р. Верховна Рада України
прийняла Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» № 704-VIII, який передбачає підвищення з 1 вересня 2015 р. прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, із
949 грн до 1074 грн.
Отже, з 1 вересня поточного року будуть переглянуті розміри пенсій, підвищень до пенсій
тощо, які базуються на прожитковому мінімумі,
визначеному для осіб, які втратили працездатність, і перераховуються у зв’язку з його зміною.
Так, у разі зміни прожиткового мінімуму
для непрацездатних осіб переглядається і роз-
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мір пенсій за особливі заслуги перед Україною,
оскільки він згідно із Законом № 1767 встановлюється залежно від заслуг особи у відсотках від
зазначеного прожиткового мінімуму.
Слід нагадати, що пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам України, які мають значні заслуги у сфері
державної, громадської або господарської
діяльності, досягнення в галузі науки, освіти,
охорони здоров’я, фізичної культури та спорту
тощо.
Категорії громадян, які мають право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, визначені статтею 1 Закону № 1767.
Вказаною статтею ця пенсія встановлюється
таким громадянам України:

Кадровик України

Пенсійне забезпечення

 Героям України, особам, нагородженим
орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом
Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави
трьох ступенів, чотирма та більше медалями «За
відвагу», чотирма та більше орденами України
та СРСР, повним кавалерам ордена «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР», особам,
відзначеним почесним званням України, СРСР
та Української РСР «народний»;
 ветеранам війни, нагородженим за бойові
дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю
Ушакова, незалежно від часу нагородження;
 видатним спортсменам — переможцям
Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу
та Європи;
 космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів
літаків;
 народним депутатам України, депутатам
СРСР та Української РСР, членам КМУ та Уряду
Української РСР;
 особам, відзначеним почесним званням
України, СРСР та Української РСР «заслужений»,
державними преміями України, СРСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів
України або СРСР, Почесною грамотою Президії
Верховної Ради Української РСР або Грамотою
Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії союзного чи респуб
ліканського значення;
 депутатам чотирьох і більше скликань
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських
рад міст обласного значення в Україні та в Українській РСР;
 матерям, які народили п’ятьох і більше
дітей і виховали їх до шестирічного віку. Якщо
в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав діти до зазначеного віку виховували-
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ся батьком, право на пенсію за особливі заслуги
надається батьку. Враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.
Пенсія за особливі заслуги встановлюється
як надбавка до розміру пенсії, на яку має право
особа за законом, у розмірах від прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність, незалежно від розміру пенсій.
Розмір надбавки визначається комісіями, залежно від заслуг особи.
Якщо особа одночасно має право на надбавки, зазначені в кількох пунктах статті 1 Закону
№ 1767, призначається та надбавка, яка є більшою в максимальному розмірі.
Пенсія за особливі заслуги призначається з
дня звернення за призначенням пенсії, але не
раніше дати набрання чинності положеннями
Закону, що встановлює право на таку пенсію.
Днем звернення за встановленням пенсії за особ
ливі заслуги вважається день прийому заяви
про порушення клопотання про встановлення
пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними
документами. Якщо заява про встановлення
пенсії за особливі заслуги надсилається поштою
та подаються всі необхідні документи, то днем
звернення за встановленням пенсії за особливі
заслуги вважається дата, вказана на поштовому
штемпелі місця відправлення заяви. У разі коли
до заяви додані не всі необхідні документи, орган, що готує документи для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які
документи мають бути подані додатково. Якщо
вони будуть подані не пізніше трьох місяців із
дня повідомлення про необхідність подання
додаткових документів, то днем звернення за
встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви
про встановлення такої пенсії.
Крім того, в разі смерті особи, яка мала
право на пенсію за особливі заслуги відповідно до статті 1 Закону № 1767, непрацездатні
члени сім’ї померлого, зазначені в статті 36 Закону № 1058, а саме: чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли
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пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058; діти (у т. ч. діти, які народилися
до спливу 10 місяців із дня смерті годувальника)
померлого годувальника, які не досягли 18 років
або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років; діти, які навчаються
за денною формою навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж
до досягнення ними 23 років, і діти-сироти — до
досягнення ними 23 років незалежно від того,
навчаються вони чи ні; чоловік (дружина), а в
разі їх відсутності — один із батьків або брат чи
сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо
він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років, мають право
на встановлення надбавки до пенсії. Надбавка
встановлюється в таких розмірах: за наявності
одного непрацездатного члена сім’ї — 70 %, двох
і більше — 90 % надбавки до пенсії померлого
годувальника або надбавки до пенсії, що могла
бути йому встановлена.
У разі смерті військовослужбовця, особи
начальницького або рядового складу органів
внутрішніх справ, особи начальницького або
рядового складу державної пожежної охорони,
особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи
начальницького або рядового складу Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої
служби України, які загинули (померли), виконуючи службові обов’язки під час проходження
військової служби, служби в органах внутрішніх
справ, державній пожежній охороні, органах і
підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та
захисту інформації України чи Державній кри-
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У разі збільшення прожиткового
мінімуму, визначеного для осіб,
які втратили працездатність,
органи, що виплачують пенсії,
перераховують надбавки,
виходячи з відсотка до
прожиткового мінімуму,
з урахуванням установленого
комісіями відсотка надбавки
мінально-виконавчій службі України внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаного під час виконання цих обов’язків,
і були посмертно нагороджені державними нагородами України або СРСР, зазначеними у
статті 1 Закону № 1767, непрацездатні члени
сім’ї померлого, зазначені у статті 36 Закону
№ 1058 та статті 30 Закону № 2262, мають право на встановлення до пенсії надбавки в таких
розмірах: за наявності одного непрацездатного
члена сім’ї — 70 %, двох і більше — 90 % від 35 %
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб,
які втратили працездатність.
У разі збільшення прожиткового мінімуму,
визначеного для осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують пенсії, перераховують надбавки, виходячи з відсотка до прожиткового мінімуму, з урахуванням установленого
комісіями відсотка надбавки.
Перерахунок проводиться з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму.
Отже, з 1 вересня 2015 р. у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, буде переглянуто
розмір пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Таким чином, розміри надбавок до пенсій,
установлених Законом, будуть збільшені:
 Героям України, особам, нагородженим
орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, осоКадровик України
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бам, нагородженим орденом Леніна, орденом
Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави
трьох ступенів, чотирма та більше медалями «За
відвагу», чотирма та більше орденами України
та СРСР, повним кавалерам ордена «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР», особам,
відзначеним почесним званням України, СРСР
та Української РСР «народний»; матерям, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до
шестирічного віку (від 35 до 40 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — від 375,90 грн до 429,60 грн.
 Ветеранам війни, нагородженим за бойові
дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю
Ушакова, незалежно від часу нагородження; видатним спортсменам — переможцям Олімпійських і Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор
глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи; космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів
літаків; народним депутатам України, депутатам
СРСР та Української РСР, членам КМУ й Уряду

Української РСР (від 25 до 35 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) — від 268,50 грн до 375,90 грн.
 Особам, відзначеним почесним званням
України, СРСР та Української РСР «заслужений»,
державними преміями України, СРСР та Української РСР; нагородженим одним з орденів
України або СРСР, Почесною грамотою Президії
Верховної Ради Української РСР або Грамотою
Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення; депутатам чотирьох і
більше скликань Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
рад, районних, районних у містах, міських рад
міст обласного значення в Україні та в Українській РСР (від 20 до 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) —
від 214,80 грн до 268,50 грн.
Далі в таблиці наведено, як збільшиться
розмір пенсій для інших категорій осіб. 

Категорія

Розмір пенсії
до 1 вересня
2015 р.

Розмір пенсії
після 1 вересня 2015 р.

Сума
підвищення

1

2

3

4

Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій
Інвалідам І групи

2704,65

3060,90

356,25

Інвалідам ІІ групи

2419,95

2738,70

318,75

Інвалідам ІІІ групи

2135,25

2416,50

281,25

Учасникам бойових дій

1565,85

1772,10

206,25

Підвищення, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Інвалідам І групи

474,50

537,00

62,50

Інвалідам ІІ групи

379,60

429,60

50,00
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1

2

3

4

Інвалідам ІІІ групи

284,70

322,20

37,50

Учасникам бойових дій

237,25

268,50

31,25

Учасникам війни

142,35

161,10

18,75

Учасникам війни, нагородженим медаллю

189,80

214,80

25,00

Підвищення, передбачені Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»
Неповнолітнім в’язням

237,25

268,50

31,25

Неповнолітнім в’язням — інвалідам І групи

474,50

537,00

62,50

Неповнолітнім в’язням — інвалідам ІІ групи

379,60

429,60

50,00

Неповнолітнім в’язням — інвалідам ІІІ групи

284,70

322,20

37,50

142,35

161,10

18,75

189,80

214,80

25,00

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусо
вого утримання
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусо
вого утримання, нагородженим медаллю

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
Втрата годувальника

1898,00

2148,00

250,00

Вислуга років

949,00

1074,00

125,00

Інвалідність

949,00

1074,00

125,00

Мінімальна пенсійна виплата інвалідам ЧАЕС
Інвалідам І групи

2704,65

3060,90

356,25

Інвалідам ІІ групи

2419,95

2738,70

318,75

Інвалідам ІІІ групи

2135,25

2416,50

281,25

Закон України «Про донорство крові та її компонентів»
Донорам

38

117,60

133,00

15,40
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Віктор Рожнов,

науковий консультант

Робота за сумісництвом

у запитаннях і відповідях
Нормативно-правові акти до теми:

 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504);
 постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245(далі – Постанова № 245);
 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 (далі – Положення № 43);
 постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про працю» від 24 грудня 1999 р. № 13 (далі – Постанова Пленуму ВСУ № 13).

За яких умов працівник має право укласти
трудовий договір про роботу за сумісництвом?
Відповідно до частини другої статті 21 КЗпП
працівник має право реалізувати свої здібності
до продуктивної та творчої праці шляхом укладання трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах,
організаціях (далі — підприємство), якщо інше
не передбачено законодавством, колективним
договором або угодою сторін.
Положення зазначеної статті дає змогу
працівникам підприємства будь-якої форми
власності та господарювання укладати, крім
трудового договору за основним місцем роботи (основною ознакою є місце знаходжен-
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ня трудової книжки), трудові договори на
роботу за сумісництвом як на тому самому
підприємстві (внутрішнє сумісництво), так і
на іншому підприємстві (зовнішнє сумісництво), але за умови: на основному місці роботи працівникові не встановлено обмеження
на таку роботу.
Варто зазначити, що законодавством не
передбачено жодних обмежень на роботу за
сумісництвом, крім працівників держаних і
комунальних підприємств. Робота за сумісниц
твом таких працівників регулюютєся Постановою № 245 і Положенням № 43. Цими документами встановлено обмеження на роботу за
сумісництвом керівників усіх рівнів державних
та комунальних підприємств.
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Увага!
Положення пунктів 2–4 Постанови № 245
щодо тривалості роботи за сумісництвом,
порядку надання відпустки та заборони
роботи за сумісництвом (крім заборони,
встановленої законом) не застосовуються
до працівників державних підприємств,
які переміщуються з районів проведення
антитерористичної операції (постанова
КМУ «Про роботу за сумісництвом праців
ників державних підприємств, установ і
організацій, які переміщуються з районів
проведення антитерористичної операції»
від 4 березня 2015 р. № 81).

На підставі частини другої статті 21 КЗпП
власники підприємств інших форм власності
можуть такі обмеження запроваджувати колективним або трудовим договором.
Робота за сумісництвом буде виконуватися:
 на умовах трудового договору;
у вільний від основної роботи час.
Згідно з пунктом 11 Положення № 43 висококваліфікованим спеціалістам дозволяється
за погодженням із роботодавцем здійснювати
педагогічну діяльність у вищих навчальних
закладах та навчальних закладах (підрозділах)
підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів за сумісництвом у робочий час до чоти-

Увага!
Робота за трудовим договором осіб, які
поєднують її з денною формою навчання
(студенти вищих навчальних закладів, аспі
ранти), не є сумісництвом і оплачується на
загальних підставах (п. 14 Постанови Пле
нуму Верховного Суду України «Про практи
ку застосування судами законодавства про
оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13).

40

рьох годин на тиждень із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.
Які права й обов’язки працівника-сумісника?
Працівник, який уклав трудовий договір із
роботодавцем, відповідно до статті 21 КЗпП
зобов’язаний виконувати роботу, визначену цим
договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується
виплачувати працівникові заробітну плату та
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством
про працю, колективним договором і угодою
сторін.

Працівник, який уклав трудовий
договір за сумісництвом
(незалежно від місця роботи), має
однакові права й обов’язки, що й
працівник, який працює на
основному місці роботи
Отже, працівник, який уклав трудовий договір за сумісництвом (незалежно від місця роботи), має однакові права й обов’язки, що й працівник, який працює на основному місці роботи.
На нього поширюються:
 правила внутрішнього трудового розпорядку;
 положення колективного договору стосовно додаткової виплати матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби, поховання,
одруження; народження дитини тощо (якщо не
обумовлено, що ці виплати передбачені лише
працівникам, для яких місце роботи на цьому
підприємстві є основним);
 всі права та соціальні гарантії, передбачені законодавством і локальними (внутрішніми)
нормативними актами підприємства;
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 права на здорові та безпечні умови праці,
матеріальне забезпечення за рахунок коштів
фондів соціального страхування. Йдеться про
надання працівникам за місцем роботи за
сумісництвом допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах за частиною
першою статті 30 Закону України «Про загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначається та надається
за основним місцем роботи та за сумісництвом
у порядку, встановленому КМУ).
Як оплачувати працю працівника-сумісника?
Згідно зі статтею 1021 КЗпП і статтею 19 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР працівникам, які працюють за сумісництвом, заробітна плата має виплачуватися за фактично виконану роботу (під
час підготовки наказу про прийняття працівника-сумісника на умовах неповного робочого
часу в ньому слід вказати розмір посадового
окладу/тарифної ставки за штатним розписом
із доповненням змісту словами: «...з оплатою
пропорційно відпрацьованому часу».
Особливістю оплати праці працівників-сумісників є те, що заробітна плата за сумісни-

Під час підготовки наказу про
прийняття працівника-сумісника на
умовах неповного робочого часу слід
вказати розмір посадового окладу/
тарифної ставки за штатним
розписом із доповненням змісту
словами: «...з оплатою пропорційно
відпрацьованому часу»
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цтвом не враховується під час підрахунку середнього заробітку.
Однак заробітна плата, отримана за роботу
працівником-сумісником (як на одному підприємстві, так і на кількох), враховується у всіх випадках для розрахунку середнього заробітку:
 вчителям і викладачам, які працюють у
кількох середніх загальноосвітніх, професійних
та інших навчальних закладах, прирівняних
до них за оплатою праці працівникам, а також
педагогічним працівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних
закладів (як в одному, так і в декількох);

В табелі обліку використання
робочого часу слід зазначити
фактичну присутність, тобто
вказати конкретну кількість годин
роботи працівника
 медичним і фармацевтичним працівникам лікувально-профілактичних і санітарно-епідеміологічних установ охорони здоров’я, аптек,
установ соціального забезпечення, дитячих
будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт,
а також дітей, які мають вади у фізичному та
розумовому розвитку, дитячих дошкільних
виховних закладів, медико-соціальної експертизи; сестрам милосердя товариств Червоного
Хреста та Червоного Півмісяця України.
Заробітна плата, отримана за сумісництвом,
ураховується під час обчислення середнього
заробітку всіх категорій працівників для визначення розміру пенсії та допомоги із загаль
нообов’язкового державного соціального
страхування.
Важливо зазначити, що робота, виконана
працівником за сумісництвом, має відображатися в документах первинного бухгалтерського обліку, зокрема в табелі обліку використання робочого часу або інших документах, які
обліковують виконання роботи за відрядною
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системою оплати праці. В табелі обліку використання робочого часу слід зазначити фактичну присутність, тобто вказати конкретну кількість годин роботи працівника на робочому
місці відповідно до графіка виходу на роботу
чи режиму роботи.
Якщо ці вимоги порушено, то контролюючі
органи мають право поставити під сумнів законність віднесення заробітної плати, нарахованої та
виплаченої працівникові-суміснику, на валові
витрати платника податку на прибуток.
Якою може бути тривалість роботи працівника-сумісника?
На підставі пункту 2 Постанови № 245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний. Загальна тривалість роботи
за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого
часу.
Однак умови роботи за сумісництвом, у т. ч.
вимоги до її тривалості, яка не може протягом
місяця перевищувати половини місячної норми
робочого часу, поширюються лише на працівників державних (комунальних) підприємств
(п. 14 Постанови Пленуму ВСУ №13).
Отже, керівники підприємств недержавної
(некомунальної) форми власності можуть укла-

Увага!
Згідно зі статтею 21 КЗпП працівник має
право укласти та працювати за укладеними
трудовими договорами на одному або одно
часно на декількох підприємствах. Однак це
не означає, що він може укладати безліч тру
дових договорів, адже робота за кожним із
них має обліковуватися та бути оплачена, що
звичайно є предметом уваги перевіряючих
органів.
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дати з працівниками договори про роботу за
сумісництвом з обумовленням тривалості робочого часу. Він може становити будь-яку тривалість, у т. ч. повну місячну норму, виходячи з
вимог статті 50 КЗпП: нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на
тиждень.
Яка процедура прийняття на роботу працівника-сумісника?
Вона передбачається розділом «Порядок
прийняття на роботу та звільнення працівників»
Правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємств, з урахуванням певних особливостей. Під час працевлаштування працівник подає:
 заяву на ім’я керівника підприємства
із зазначенням, що він бажає працювати за
сумісництвом (як внутрішнє сумісництво, так і
зовнішнє);
паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про загальнодержавне соціальне страхування, інші документи, подання яких передбачено як для основного
місця роботи. Не передбачено подання працівником трудової книжки та дозволу на таку
роботу з основного місця роботи (подання не
передбачено жодним нормативно-правовим
актом), військового квитка або тимчасового
посвідчення, яке видають замість квитка/посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Прийняття на роботу за сумісництвом (незалежно від місця працевлаштування) оформляється наказом керівника підприємства.
Прийняття на роботу працівника-сумісника
як на тому самому, так і на іншому підприємстві
на практиці супроводжується:
 присвоєнням табельного номера;
 внесенням прізвища, імені, по батькові
працівника за присвоєним табельним номером
до табеля обліку використання робочого часу за
формою № П-5 (затверджена наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489);
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Увага!
Працівник не може бути допущений до
роботи без укладення трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу та
повідомлення центрального органу виконав
чої влади з питань забезпечення формування
та реалізації державної політики з адміністру
вання єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – ЄСВ)
про прийняття на роботу (ст. 24 КЗпП). Таке
повідомлення подається роботодавцем за
місцем обліку його як платника ЄСВ за фор
мою згідно з додатком до постанови до
початку роботи працівника за укладеним тру
довим договором одним із способів, установ
лених цією постановою (постанова КМУ «Про
порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про
прийняття працівника на роботу» від 17 черв
ня 2015 р. № 413).

 оформленням облікової картки працівника за формою № П-2 (затверджена наказом
Держкомстата України та Міноборони України
від 25 грудня 2009 р. № 495/056);
 оформленням особової справи (оформляється, як правило, на керівників усіх рівнів,
професіоналів, фахівців і матеріально відповідальних працівників);
 унесенням записів до штатно-посадової
та алфавітної книги (якщо вони є).
Чи існують особливості надання відпусток
працівникам-сумісникам?
Відповідно до статті 2 Закону № 504 працівники, які працюють за сумісництвом на
тому самому або іншому підприємстві, мають
право на відпустку без жодних обмежень.
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Існують деякі особливості надання відпусток:
 щорічна відпустка повної тривалості до
настання шестимісячного терміну безперервної
роботи у перший рік роботи за сумісництвом на
цьому підприємстві за бажанням працівника
може бути надана одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи. Якщо працівник працює на іншому підприємстві, підставою для
надання йому відпустки є довідка з основного
місця роботи із зазначенням у ній періоду та
тривалості відпустки;
 щорічні відпустки бажано надавати
працівникам-сумісникам за затвердженим
графіком відпусток (місяць надання відпустки погоджується з працівником);
 якщо тривалість відпустки за основним
місцем роботи перевищує тривалість відпустки
за сумісництвом, то згідно з пунктом 14 частини
першої статті 25 Закону № 504 працівниковісумісникові (за його заявою) обов’язково має
бути надана відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за
основним місцем роботи;
 заробітна плата за час щорічної відпустки
(або компенсації за невикористану відпустку) на
роботі за сумісництвом нараховується, виходячи із середньої заробітної плати працівникасумісника;
 згідно зі статтею 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Працівникам, які
працюють за сумісництвом, оплата навчальних відпусток не передбачена. Тому на період
відпустки у зв’язку з навчанням, що надається за
основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом за пунктом 14 частини першої статті 25
Закону № 504 може бути надана відпустка без
збереження заробітної плати (на підставі заяви
працівника).
На яких підставах можна звільнити працівників, які працюють за сумісництвом?
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Увага!
Працівники-сумісники можуть бути звільне
ні не лише за переліченими підставами, але
й у випадку прийняття на роботу іншого пра
цівника, який не є сумісником. Особливістю
є те, що звільнення на зазначеній підставі, як
це передбачено статтею 43 КЗпП, допуска
ється без згоди виборного профспілкового
органу (профспілкового представника)
лише для сумісників, які працюють на під
приємствах державної (комунальної) форми
власності.

Звільнення працівників, зазначених у запитанні, можливе на підставах, перелічених у статті
36 КЗпП, а також на підставі статей 7, 28, 38, 39,
40, 41 КЗпП. Крім того, працівників-сумісників
можна звільнити на підставах, установлених:
 Кримінальним кодексом України (ст. 55);
 Постановою № 245.
Звільнення працівників-сумісників із зазначених підстав можливе лише в порядку, визначеному законодавством про працю.
Працівник виявив бажання перейти з роботи за сумісництвом на основну роботу. Як
оформити перехід?
Правильне вирішення питання переходу працівника з роботи за сумісництвом на основну
роботу пов’язане не зі зміною посади чи місця
роботи працівника (що є ознакою переведення),
а зі зміною умов прийняття на роботу: основна
та за сумісництвом (були визначені під час укладення двох самостійних договорів). Отже, якщо
працівник бажає перейти з роботи за сумісниц
твом на основну роботу, слід звільнити його з
роботи за сумісництвом із виплатою всіх належних йому сум, у т. ч. компенсації за невикористані дні щорічної відпустки на день звільнення
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включно, та прийняти на основну роботу за новим трудовим договором на ту саму посаду (за
тією самою професією та кваліфікацією) з дати,
обумовленої сторонами трудового договору (це
може бути дата, наступна за датою звільнення,
або інша).
Дата прийняття на роботу за новим трудовим договором буде датою відліку початку нового робочого року.
Як оформити накази та записи у трудовій
книжці про прийняття на роботу та звільнення
працівника-сумісника?
Зазначені в запитанні накази можуть бути
оформлені шляхом заповнення:
 типової форми № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу» (заповнюється відповідно до укладеного трудового договору).

Увага!
Рішення роботодавця про переведення
працівника з роботи за сумісництвом на
основну роботу (і навпаки) буде необґрун
тованим і таким, що не відповідає нормам
чинного законодавства.

Залежно від досягнутої угоди щодо умов
трудового договору у формі зазначають дату
початку роботи, а якщо укладено строковий
трудовий договір — і дату його припинення.
Позначкою «×» відзначають домовленості
щодо умов прийняття на роботу й умов роботи (робота: за сумісництвом), а також інших
умов. Відповідно до штатного розпису проставляють розмір окладу (тарифної ставки),
за наявності — розміри (у відсотках) інших
складових заробітної плати.
 типової форми № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового догоКадровик України
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вору (контракту)» (заповнюється на підставі
заяви працівника та/або інших документів). У формі зазначається дата звільнення,
причина звільнення з посиланням на пункт,
статтю КЗпП, а також, за потреби, позначкою
відмічають виплату вихідної допомоги, компенсації за календарні дні невикористаної
щорічної відпустки, невикористаної відпуст-

ки працівникам, які мають дітей, кількість
календарних днів, наданих у рахунок невідпрацьованої частини робочого року (останні
доповнюються), якщо такі були.
Накази про прийняття на роботу та звільнення працівників-сумісників можуть бути
оформлені як за типовою формою, так і на
спеціальному бланку (додатки 1, 2, 3).

Додаток 1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОІМПОРТ»
НАКАЗ
20.08.2015

м. Київ

№ 127-п

Про прийняття на роботу
Баранова В. О.
НАКАЗУЮ:
БАРАНОВА Віктора Олексійовича прийняти за сумісництвом на посаду
фахівця відділу по роботі з постачальниками з неповним робочим днем
(з 13:00 до 17:00) із 25 серпня 2015 р. з оплатою праці пропорційно відпра
цьованому часу з посадовим окладом 1620 грн на місяць.
Підстава: заява Баранова В. О.
Директор підприємства

Волков

П. П. Волков

Баранов

21.08.2005

Візи:
З наказом ознайомлений(а)
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Згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників (затверд
жена наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від
29 липня 1999 р. № 58) робота за сумісництвом,
оформлена в установленому порядку, в трудо-

вій книжці зазначається окремим рядком (не
проставляється номер і дата запису).
Запис вноситься за місцем основної роботи
на прохання працівника за наказами з місця
роботи за сумісництвом (в оригіналі чи копії,
засвідченої в установленому порядку) (додаток 4). 

Додаток 2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДІНДУСТРІЯ»
НАКАЗ
15.07.2015

м. Київ

№ 23-п

Про звільнення
Костіна Л. Ф.
НАКАЗУЮ:
КОСТІНА Леоніда Федоровича, механіка І категорії, який працює за
сумісництвом, звільнити з роботи 16 липня 2015 р. у зв’язку з прийнят
тям на роботу постійного працівника, п. 8 Положення від 28.06.1993 р.
№ 43, стаття 7 КЗпП.
Підстава: наказ про прийняття на роботу Богрова Ю. В. від 14 липня 2015 р.
№ 21-п.
Директор підприємства

Поліщук

П. І. Поліщук

Візи:
З наказом ознайомлений(а)
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Додаток 3
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
НАКАЗ
14.09.2015

м. Київ

№ 34-п

Про звільнення
Кіктенко М. С.
НАКАЗУЮ:
Кіктенко Марію Сергіївну, провідного економіста відділу економічного
аналізу, звільнити 17 вересня 2015 р. у зв’язку з порушенням норм щодо
обмеження роботи за сумісництвом, пункт 4 постанови КМУ від 3 квітня
1993 р. № 245, стаття 7 КЗпП.
Виплатити компенсацію за три дні невикористаної щорічної відпустки за
період роботи з 3 січня 2014 р. до 17 вересня 2015 р.
Підстава: доповідна записка начальника відділу кадрів від 15.09.2015 р.
Додаток 4

12 21

11

13

03

20
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ТОВ «Електронмаш»
2013 Прийнято провідним інженером цеху № 15
Працював у Товаристві з обмеженою
відповідальністю «Сиріус» на посаді інженера
І категорії конструкторського бюро
з 26.07.2013 по 13.03.2015

Наказ від 18.11.2013
№ 131-п
Наказ від 24.07.2013
№ 17-п (копія)
Наказ від 13.03.2015
№ 36-п (копія)

2015 Звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП
Начальник відділу кадрів Ю. В. Чайка

Наказ від 20.03.2015
№ 57-п
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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

Працівник надав підприємству ЛН, не завірений печаткою та підписом головного лікаря. Місце роботи, проживання та лікарняний
заклад розташовані в різних районах м. Києва? Підприємство відмовляється оплачувати такий ЛН і не повідомляє про це працівника.
Чи правомірні дії підприємства?

Відповідно до частини першої статті 31
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон
№ 1105) підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності
та пологах є виданий у встановленому порядку
ЛН.
Пунктом 3.8 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності від 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі —
Інструкція № 532) передбачено, що особам,
у яких тимчасова непрацездатність настала поза
постійним місцем проживання та роботи, ЛН
видається за підписом головного лікаря, що
засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис робиться у графі «Видачу
листка непрацездатності дозволяю» з обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого.
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Крім того, згідно з пунктом 1.9 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої
наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 р.
№ 455, «листок непрацездатності (довідка)
в амбулаторно-поліклінічних закладах видається лікуючим лікарем (фельдшером) переважно
за місцем проживання чи роботи. У разі вибору
особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ) не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують
тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої
з головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу, або його заступником,
засвідченої підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу».
Відповідно до статті 3 Закону України «Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 р. № 1382-
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IV реєстрація — внесення інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або
місце перебування особи із зазначенням адреси житла. Цією ж статтею визначено, що місце
проживання — житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці,
в якому особа проживає постійно або тимчасово. За статтею 1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.
№ 280/97-ВР адміністративно-територіальна одиниця — це область, район, місто, район
у місті, селище, село. Отже, місцем реєстрації
є адміністративно-територіальна одиниця,
якою, зокрема, є Київ.
Документи для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності розглядаються
не пізніше десяти днів із дня їх надходження
(частина перша ст. 32 Закону № 1105).

У разі відмови повідомлення про відмову від
призначення допомоги із зазначенням причин
та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після
винесення рішення. Перелік підстав для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непраце
здатності визначений статтею 23 Закону № 1105.
Незважаючи на те що нею не передбачена така
підстава, як неналежно оформлений ЛН, стаття 31 Закону № 1105 чітко говорить про те, що
ЛН має бути виданий у встановленому порядку,
тобто з додержанням положень Інструкції № 532.
Отже, роботодавець зобов’язаний прийняти
до оплати виданий належним чином листок непрацездатності та може не прийняти до оплати
листок непрацездатності в разі видачі його з порушенням, але зобов’язаний повідомити працівника про свою відмову не пізніше п’яти днів після
винесення відповідного рішення.

Працівник нашого підприємства надав для оплати ЛН. Однак
було виявлено, що на бланку зроблено більш ніж два виправлення, тому ЛН підлягає заміні. Лікувальний заклад, який видавав
ЛН, розташований у Донецьку. Як можна виправити описки в такому ЛН?
Якщо ЛН у Донецьку замінити неможливо, застрахована особа може
звернутися до закладів охорони
здоров’я за місцем її тимчасового перебування
для виправлень у бланку ЛН.
Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності,
вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку ЛН.
Порядок заповнення ЛН наведений в Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій наказом МОЗ України, Міністерства праці та соціальної політики України,
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Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 3 листопада 2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
На підставі пункту 4.5 Інструкції № 532 по
милки в тексті виправляються, що підтверджу
ється записом «Виправленому вірити», підписом
лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони
здоров’я «Для листків непрацездатності».
На бланку ЛН дозволяється не більше двох виправлень. Якщо ж їх більше, то такий ЛН оплаті
не підлягає та потребує заміни.
Оскільки ЛН не був оплачений, то згідно
з пунктом 1.14 Інструкції про порядок видачі
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документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом
МОЗ України від 13 листопада 2001 р. № 455,
за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного
закладу, в якому його видано, видається новий
ЛН із позначкою «дублікат» за довідкою з місця
роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності допомога по тимчасовій непраце
здатності не виплачувалася. Ситуацію ускладнює
той факт, що ЛН видавався в Донецьку, де наразі
проводиться антитерористична операція.
Однак департамент медичної допомоги МОЗ
України, розглянувши звернення ФСС з ТВП
щодо оплати ЛН, які видані закладами охорони здоров’я Донецької та Луганської областей,

оформлених із порушенням нормативно-правових актів стосовно порядку їх заповнення, надав роз’яснення, викладені в листі від 9 вересня
2014 р. № 3.07-19/2244-14/26242.
У вищевказаному листі йдеться про таке:
«У разі звернення застрахованих осіб до закладів
охорони здоров’я за місцем їх тимчасового перебування, при наявності неналежного оформлення бланків листків непрацездатності, вжити
заходів щодо першочергового (у триденний
термін) розгляду питань про внесення виправлень та належного оформлення бланків листків
непрацездатності без їх повернення до закладів
охорони здоров’я Донецької та Луганської областей».

На запитання читачів відповідає

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин
Чи можна присвоїти кваліфікаційну категорію лікарю-терапевту,
яка пройшла атестацію за профілем сімейної медицини?

Порядок присвоєння кваліфікаційних
категорій лікарям установлено в Положенні про порядок проведення атестації лікарів», затвердженому наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 359 (далі — Положення № 359). Відповідно до пункту 3.7 Положення
№ 359 кваліфікаційні категорії (друга, перша
або вища) лікарям-спеціалістам присвоюються
атестаційними комісіями за наявності певного
стажу роботи «з даної спеціальності». Номенклатура лікарських спеціальностей затверджена також наказом МОЗ України від 19 грудня
1997 р. № 359.
Детальні кваліфікаційні вимоги до окремих лікарів-спеціалістів визначено у випуску 78
«Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердже-
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ному наказом Міністерства охорони здоров’я
від 29 березня 2002 р. № 117. Зокрема, в ньому
встановлено такі вимоги для:
 лікаря-терапевта вищої (І, ІІ) кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст,
магістр) за напрямом підготовки «Медицина»
спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Терапія» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли
тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста
та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5–10 років залежно від конкретної кваліфікаційної категорії;
 лікаря загальної практики — сімейного
лікаря вищої (І, ІІ) кваліфікаційної категорії:
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повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія». Спеціалізація
за фахом «Загальна практика — сімейна медицина» (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли
тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста
та посвідчення про присвоєння (підтвердження)
категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за
фахом — понад 3–7 років залежно від конкретної кваліфікаційної категорії.
Враховуючи зазначене, для присвоєння певної кваліфікаційної категорії лікарю-терапевту
необхідний певний стаж роботи зі спеціальності
«Терапія», а наявність у нього цієї кваліфікаційної категорії має бути підтверджена посвідченням про присвоєння (підтвердження) категорії
з цієї спеціальності, тобто «Терапія». Аналогічно для присвоєння кваліфікаційної категорії
лікарю загальної практики — сімейному лікарю
необхідний певний стаж роботи за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина», і це
має бути підтверджено посвідченням про присвоєння (підтвердження) категорії також із цієї
спеціальності.
У пункті 3.11 Положення № 359 зазначено,
що до стажу роботи для атестації за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина»
зараховується період роботи за спеціальностями «Педіатрія», «Терапія», «Підліткова терапія»,
«Медицина невідкладних станів». Також лікарям,
призначеним на посади лікарів загальної практики — сімейних лікарів, кваліфікаційна категорія
за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» може бути присвоєна після трьох
років роботи на цій посаді з урахуванням стажу
роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями: «Терапія», «Підліткова терапія», «Педіатрія», «Медицина невідкладних станів» і «Судова медицина».
Аналогічні положення передбачені й у Примітці** до підпункту 2.2.5 Умов оплати праці
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працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства соціальної політики
України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519, у якій
зазначено, що лікарям, призначеним на посади
лікарів загальної практики — сімейних лікарів,
у т. ч. на посади керівників підрозділів сімейної
медицини та головних лікарів сімейних амбулаторій, зберігається протягом трьох років кваліфікаційна категорія за спеціальностями «Терапія», «Підліткова терапія», «Педіатрія», «Медицина невідкладних станів» і «Судова медицина».
Врахування ж кваліфікаційної категорії за
спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» під час присвоєння кваліфікаційної категорії лікарям-терапевтам Положенням № 359
та іншими нормативно-правовими актами не
передбачене. Таким чином, лікарю-терапевту
може бути присвоєна кваліфікаційна категорія
за результатами атестації за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» за умови
його призначення на посаду лікаря загальної
практики — сімейної медицини.
Зауважимо також, що згідно з пунктом 2.1
Положення № 359 особи, які не працювали
більше трьох років за конкретною лікарською
спеціальністю, не можуть займатися лікарською
діяльністю з цієї спеціальності без попереднього проходження стажування, порядок якого затверджено наказом МОЗ України від 17 березня
1993 р. № 48. Тому якщо лікаря-терапевта було
призначено на посаду лікаря загальної практики — сімейного лікаря (у КП і ДКХП посада «лікар
загальної практики — сімейний лікар», а відповідна лікарська спеціальність «Загальна практика — сімейна медицина») та він відпрацював
на ній більше трьох років, то за бажання знову
повернутися на посаду лікаря-терапевта він має
пройти стажування та атестацію зі спеціальності
«Терапія». Перед направленням такого лікаря на
стажування він має бути зарахований органом
охорони здоров’я на час стажування на посаду
лікаря-стажиста в установу охорони здоров’я.
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КАЛЕНДАР

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

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.

ГРУДЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Робочих днів — 23; вихідних — 8. Скорочений робочий день — 1 (31 грудня). Норма тривалості робочого часу — 183 годин

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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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.)
01.12 Д
 ень працівників прокуратури
05.12 Д
 ень працівників статистики
06.12 Д
 ень Збройних Сил України
07.12 Д
 ень місцевого
самоврядування
07.12 М
 іжнародний день
цивільної авіації (традиц.)
12.12 Д
 ень Сухопутних військ
України
14.12 Д
 ень вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
15.12 Д
 ень працівників суду
17.12 Д
 ень працівника державної
виконавчої служби
19.12 Д
 ень адвокатури
20.12 Д
 ень міліції
22.12 Д
 ень енергетика
22.12 Д
 ень працівників
дипломатичної служби
24.12 Д
 ень працівників
архівних установ
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Атестація
працівників у закладах
охорони здоров’я (закінчення)

У попередньому номері ми детально розглянули атестацію лікарів.
У продовження теми атестації медичних працівників пропонуємо вашій
увазі порядок проведення атестації молодших спеціалістів з медичною
освітою та з вищою немедичною освітою, а також фармацевтів і провізорів

Нормативно-правові акти до теми:
 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджене нака
зом МОЗ України від 23 листопада 2007 р. № 742 (далі — Положення № 742);
 Положення про проведення атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров’я, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 12 серпня 2009 р. № 588 (далі — Положення № 588);
 Наказ МОЗ України «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» від 12 груд
ня 2006 р. № 818 (далі — Положення про атестацію провізорів);
 Положення про порядок проведення атестації фармацевтів, затверджене наказом МОЗ
України від 12 грудня 2006 р. № 818 (далі — Положення про атестацію фармацевтів).

Атестація молодших спеціалістів
із медичною освітою
Цей вид атестації проводиться відповідно
до Положення № 742. На відміну від лікарів,
для молодших спеціалістів із медичною
освітою встановлено не три, а тільки два види
атестації:
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 атестація на присвоєння кваліфікаційної
категорії;
 атестація на підтвердження кваліфікацій
ної категорії.
Проходити ці види атестації мають право:
 молодші спеціалісти з медичною осві
тою всіх спеціальностей, що отримали ос
вітньо-кваліфікаційний рівень «молодший
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спеціаліст» або «бакалавр» у вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації;
 особи, які мають незакінчену вищу освіту
(ч. 2 п. 1.3 Положення № 742) та в установле
ному порядку допущені до медичної діяльності
на посадах, які вони обіймають;
 особи, які не мають належної освіти, але
допущені МОЗ України або СРСР до роботи
на посадах молодших спеціалістів із медичною
освітою (середніх медичних працівників). Такі
особи проходять атестацію за спеціальностями,
до яких віднесені ці посади.
Крім того, зазначені категорії працівни
ків мають:
 працювати на посадах, які відповідають
професійним назвам роботи, що містяться
в Національному класифікаторі України ДК
003:2010 «Класифікатор професій»;
 мати стаж роботи за спеціальністю, за
якою атестуються, не менше п’яти років;
 закінчити протягом останніх п’яти років
у закладі (підрозділі) післядипломної освіти
курси підвищення кваліфікації молодших спе
ціалістів із медичною освітою;
 виявити бажання атестуватися на при
своєння (підтвердження) кваліфікаційної кате
горії.
Спеціальності, за якими проводиться ате
стація, мають бути передбачені Номенклату
рою спеціальностей молодших спеціалістів
з медичною освітою згідно з додатком 1 до По
ложення № 742:
 Лікувальна справа.
 Лікувальна справа (невідкладні стани).
 Медико-профілактична справа.
 Санологія.
 Лабораторна справа (клініка).
 Лабораторна справа (гігієна).
 Лабораторна справа (патологія).
 Акушерська справа.
 Сестринська справа.
 Сестринська справа (операційна).
 Медична статистика.
 Рентгенологія.
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Під час атестації також мають
бути враховані вимоги до
працівників, зазаначені у Випуску 78
«Охорона здоров’я» ДКХП
 Стоматологія.
 Ортопедична стоматологія.
Під час атестації також мають бути враховані
вимоги до працівників, зазначені у Випуску 78
«Охорона здоров’я» ДКХП затвердженого на
казом Міністерства охорони здоров’я України
від 29 березня 2002 р. № 117.
Так само як і для лікарів, для молодших
спеціалістів із медичною освітою передбачені
три кваліфікаційні категорії, але для їх при
своєння (підтвердження) атестаційною комісією
висуваються дещо інші вимоги:
 Друга кваліфікаційна категорія присво
юється (підтверджується) молодшим спеціаліс
там із медичною освітою зі стажем роботи з від
повідної спеціальності не менше п’яти років, які
мають необхідний практичний досвід, належну
теоретичну та практичну підготовку, пройшли
курси підвищення кваліфікації, мають знання
із суміжних дисциплін, сумлінно виконують свої
обов’язки та беруть активну участь у пропаганді
здорового способу життя.
 Перша кваліфікаційна категорія присво
юється (підтверджується) молодшим спеціалі
стам із медичною освітою зі стажем роботи
з цієї спеціальності не менше семи років, які
мають високу теоретичну, практичну та про
фесійну підготовку, пройшли курси підвищення
кваліфікації, мають знання із суміжних дисцип
лін, сумлінно виконують свої обов’язки, бе
руть активну участь у використанні та впро
вадженні нових методів діагностики та ліку
вання, у пропаганді здорового способу життя.
 Вища кваліфікаційна категорія присво
юється (підтверджується) молодшим спеціалі
стам із медичною освітою зі стажем роботи
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з цієї спеціальності не менше десяти років, які
вирізняються високим професіоналізмом, во
лодіють відмінною теоретичною та практичною
підготовкою, мають знання із суміжних дисцип
лін, досконало володіють сучасною оргтехні
кою, комп’ютером, активно використовують
і впроваджують нові передові методи діагнос
тики та лікування, пройшли курси підвищення
кваліфікації, сумлінно виконують свої обов’язки
та є наставниками молодих спеціалістів, пропа
гандистами здорового способу життя.
Атестація може проводитись за спеціаль
ностями як за основним місцем роботи, так
і за сумісництвом раз на п’ять років. За ба
жанням фахівця за наявності необхідного стажу
роботи атестація може бути проведена і через
менший строк, але не раніше ніж через рік
із моменту попередньої атестації. У разі поза
чергової атестації термін наступної атестації
встановлюється через п’ять років.

Атестаційні комісії для атестації
молодших спеціалістів із медичною
освітою
Атестаційні комісії для атестації молодших
спеціалістів із медичною освітою можуть бути
двох видів.
Територіальні атестаційні комісії — ство
рюються при територіальних (обласних) ор
ганах управління охорони здоров’я та Держ
санепідемслужби України, а також її органах
на залізничному, водному та повітряному видах
транспорту. Ці комісії:
 проводять атестацію головних і стар
ших медичних сестер (фельдшерів, акушерок)
закладів охорони здоров’я адміністративно-те
риторіальної одиниці та в разі потреби за визна
ченням відповідного органу — молодших ме
дичних спеціалістів із медичною освітою окре
мих спеціальностей або закладів;
 проводять атестацію молодших спеціа
лістів із медичною освітою, які працюють у за
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кладах охорони здоров’я, безпосередньо під
порядкованих МОЗ України та розташованих
на території адміністративно-територіальної
одиниці;
 приймають в установленому порядку рі
шення про відповідність кваліфікаційної кате
горії, отриманої за межами України, вимогам
до молодших спеціалістів із медичною освітою
в Україні;
 проводять дострокову атестацію молод
ших медичних спеціалістів із медичною освітою
у разі виявлення істотних недоліків у їхній роботі;
 здійснюють методичне керівництво робо
тою атестаційних комісій, створених при закла
дах охорони здоров’я відповідної адміністратив
но-територіальної одиниці (далі — заклади);
 розглядають скарги на рішення атестацій
них комісій, створених при закладах, з питань
присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних
категорій.
Атестаційні комісії при закладах охорони
здоров’я та підрозділах Держсанепідемслуж
би проводять атестацію молодших спеціалістів
з медичною освітою, що працюють:
 у закладах охорони здоров’я, перелік яких
визначений наказом органу управління;
 у фізичних осіб — суб’єктів підприємни
цької діяльності, які одержали ліцензію та здій
снюють підприємницьку діяльність із медичної
практики, проведення дезінфекційних, дезін
секційних, дератизаційних робіт (крім робіт
на об’єктах ветеринарного контролю) з пере
робки донорської крові та її компонентів, ви
готовлення з них препаратів, на території ад
міністративно-територіальної одиниці;
молодших спеціалістів із медичною ос
вітою, які працюють за наймом у суб’єктів гос
подарювання, що зареєстровані в установлено
му порядку як юридичні особи та розташовані
на території адміністративно-територіальної
одиниці.
Порядок роботи атестаційних комісій подіб
ний до порядку, передбаченого для атестацій
них комісій лікарів.
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Фахівці, які бажають пройти
атестацію на присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної
категорії, подають в атестаційну
комісію за два місяці до її засідання
атестаційну справу
Положенням № 742 передбачено, що у ви
падку незгоди особи, яка атестувалася, з рі
шенням атестаційної комісії останнє може бути
оскаржене в двомісячний термін із дня за
твердження рішення комісії у територіальній
атестаційній комісії або в суді.
Крім цього, фахівці, які бажають пройти
атестацію на присвоєння (підтвердження) ква
ліфікаційної категорії, подають в атестаційну
комісію за два місяці до її засідання атестаційну
справу, до якої входять такі документи:
 письмова заява про присвоєння (під
твердження) кваліфікаційної категорії за спеціа
льністю згідно з Номенклатурою спеціальностей;
 заповнений атестаційний листок згідно
з Додатком 2 до Положення № 742;
 оригінал і копія посвідчення про кваліфі
каційну категорію (за наявності);
 копія свідоцтва про проходження підви
щення кваліфікації (спеціалізація, тематичне
удосконалення) в закладах (підрозділах) підви
щення кваліфікації;
 копія диплома про освіту;
 копія трудової книжки;
 фотокартка 3 х 4 см;
 звіт про професійну діяльність за останні
три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи
за останні три роки, подають звіти також із по
передніх місць роботи, затверджені керівника
ми (заступниками керівників) цих закладів (стаж
роботи на останньому місці не менше року).
У звіті відображається виконана за цей час робо
та, її обсяг, основні показники, перелік і ступінь
володіння практичними навичками зі спеціаль
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ності, проведені санітарно-освітні заходи та ін
формація про підвищення кваліфікації. Керівник
закладу (заступник керівника) затверджує звіт
фахівця (за наявності — із зауваженнями);
 рецензія на звіт про професійну діяль
ність;
 копія ліцензії на здійснення підприємни
цької діяльності з медичної практики за фахом
(додатково подають тільки фізичні особи —
суб’єкти підприємницької діяльності).
Також Положення № 742 у більшій мірі кон
кретизує склад осіб, які готують рецензію на за
тверджений звіт. Зокрема, вона готується:
 на молодших спеціалістів із медичною
освітою — старшою медичною сестрою (фельд
шером, акушеркою тощо) та завідуючим струк
турним підрозділом;
 на старшу медичну сестру (фельдшера,
акушерку тощо) структурного підрозділу — го
ловною (старшою) медичною сестрою (фельд
шером, акушеркою тощо) закладу та завідую
чим структурним підрозділом;
 на головну (старшу) медичну сестру
(фельдшера, акушерку тощо) закладу — за
ступником керівника закладу;
 на молодших спеціалістів із медичною
освітою фельдшерсько-акушерських пунктів —
старшою медичною сестрою та головним ліка
рем територіальної сільської дільниці;
 на молодших спеціалістів із медичною
освітою, які працюють за наймом у суб’єктів
господарювання, які зареєстровані в установ
леному порядку як юридичні особи, — старшою
медичною сестрою (фельдшером, акушеркою
тощо) та головним лікарем територіальної сіль
ської дільниці;
 на фізичних осіб — суб’єктів підприємни
цької діяльності — заступником керівника за
кладу охорони здоров’я або заступником керів
ника органу управління адміністративно-тери
торіальної одиниці.
Дещо відрізняються порівняно з лікарями
форми атестаційних документів, які готуються
під час і за результатами атестації (додаток 1).
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Додаток 1
Форма атестаційного листка молодшого спеціаліста з медичною освітою
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
2. Рік народження _________________________________________________
3. Освіта _________________________________________________________
(назва навчального закладу, рік його закінчення,

________________________________________________________________
отримана спеціальність)

4. Місце роботи ___________________________________________________
5. Займана посада на час атестації ___________________________________
6. Загальний стаж роботи на посадах молодших спеціалістів із медичною
освітою _________________________________________________________
7. Стаж роботи з атестованої спеціальності ____________________________
8. За якою спеціальністю проходило підвищення кваліфікації (спеціалізація,
тематичне удосконалення) (коли, де, тривалість):
а) ______________________________________________________________
б) ______________________________________________________________
в) ______________________________________________________________
РІШЕННЯ
атестаційної комісії
Атестаційна комісія при ____________________________________________
(назва органу (закладу) охорони здоров’я, при якому створено атестаційну комісію)

вирішила присвоїти (підтвердити, понизити, зняти) гр. ___________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________
(назва категорії)

за спеціальністю __________________________________________________
(назва спеціальності згідно з Номенклатурою)

Голова комісії (підпис)
Члени комісії (підпис)
«___»__________ _____ р.
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Варто також зазначити, що атестація на під
твердження кваліфікаційної категорії молод
ших спеціалістів із медичною освітою прово
диться, як правило, без запрошення особи, яка
атестується, на засідання атестаційної комісії
на підставі наданої атестаційної справи. За не
обхідності зміни раніше присвоєної категорії
фахівця запрошують на засідання комісії (п. 3.2
Положення № 742).

Атестація професіоналів із вищою
немедичною освітою
Цей вид атестації проводиться відповідно до По
ложення № 588.
Основним завданням атестації є визна
чення рівня професійної підготовки про
фесіоналів, оцінка їхньої трудової діяльності,
можливості їх подальшого використання
в системі охорони здоров’я та підвищення ква
ліфікації.
Наказом № 588 затверджено і Номенкла
туру спеціальностей професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють у системі
охорони здоров’я:
 Бактеріологія.
 Біологія.
 Генетика лабораторна.
 Ентомологія.
 Зоологія.
 Клінічна біохімія.
 Клінічна лабораторна діагностика.
 Лабораторні дослідження факторів нав
колишнього середовища.
 Лабораторна імунологія.
 Мікробіологія і вірусологія.
Професіоналом однієї із зазначених спе
ціальностей може бути особа з повною ви
щою немедичною освітою за спеціаль но
стями «Біологія», «Генетика», «Мікробіоло
гія-вірусологія», «Біохімія», «Хімія», «Зоологія»,
«Ентомологія», яка пройшла курси спеціаліза
ції, має сертифікат спеціаліста та необхідну
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теоретичну і практичну підготовку зі спеціаль
ності.
Для професіоналів із вищою немедичною
освітою, так само як і для лікарів, встановлю
ються три види атестації:
 атестація на визначення знань і практич
них навиків із присвоєнням (підтвердженням)
звання «спеціаліст»;
 атестація на присвоєння кваліфікаційної
категорії;
 атестація на підтвердження кваліфікацій
ної категорії.
Порядок роботи атестаційних комісій та їх
види практично такі ж самі, як і для лікарів. Поло
ження № 588 конкретизує спеціальності та поса
ди, за якими професіонали проходять атестацію
на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних
категорій (другої, першої, вищої):
 за спеціальностями «Клінічна лаборатор
на діагностика», «Генетика лабораторна», «Лабо
раторна імунологія» — проходять професіонали,
які працюють на посадах біологів у клінічних ла
бораторіях;
 «Клінічна біохімія» — на посадах біохіміків;
 «Біологія» — біологів СЕС;
 «Зоологія» — зоологів СЕС;
 «Ентомологія» — ентомологів СЕС;
 «Лабораторні дослідження факторів нав
колишнього середовища» — біологів у санітар
но-гігієнічних лабораторіях;
 «Бактеріологія» — бактеріологів;
 «Мікробіологія і вірусологія» — мікробіо
логів.
Документи, які оформлюються в ході ате
стації та за її результатами, приблизно такі ж,
як і для атестації лікарів із незначними відмін
ностями (наприклад, видається не «сертифікат
лікаря-спеціаліста», а «сертифікат спеціаліста»).

Атестація провізорів
Провізори атестуються відповідно до По
ложення про порядок проведення атестації
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провізорів. Наказом № 818 також затверджено
і Номенклатуру провізорських спеціальностей:
 Аналітично-контрольна фармація.
 Загальна фармація.
 Клінічна фармація.
 Організація і управління фармацією.
Порядок атестації провізорів певною мірою
схожий на порядок атестації лікарів, але є й пев
ні особливості.
Як і для лікарів, для провізорів установлено
три види атестації:
 на визначення рівня знань і практичних
навиків із присвоєнням (підтвердженням) фаху
«провізор-спеціаліст»;
 на присвоєння кваліфікаційної категорії;
 на підтвердження кваліфікаційної кате
горії.
Разом із цим зазначені види атестацій про
водяться атестаційними комісіями, які можуть
утворюватися і при інших органах (закладах),
ніж у випадку атестації лікарів:
 атестація на визначення рівня знань
і практичних навиків із присвоєнням (під
твердженням) фаху «провізор-спеціаліст» про
водиться комісіями, що створюються при ви
щих медичних і фармацевтичних навчальних
закладах III–IV рівнів акредитації та навчальних
закладах післядипломної освіти, які проводять
підготовку та перепідготовку провізорів;
 атестація на присвоєння (підтверджен
ня) кваліфікаційних категорій проводиться
комісіями, що створюються при МОЗ Украї
ни (Центральна атестаційна комісія), та тери
торіальних органах Державної служби України
з лікарських засобів.
Центральну атестаційну комісію очолює
Головний державний інспектор України з кон
тролю якості лікарських засобів. Вона прово
дить атестацію:
 членів атестаційних комісій (провізорів
за фахом); начальників, заступників началь
ників, заступників начальників — завідуючих
лабораторіями з контролю якості лікарських
засобів державних інспекцій із контролю якості
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лікарських засобів у територіальних одиницях;
начальників і заступників начальників фарма
цевтичних управлінь державних адміністрацій;
 Голови правління, його заступників, ди
ректорів департаментів, начальників відділів
Державної акціонерної компанії ДАК «Ліки
України»;
 керівників об’єднань «Фармація» (не
залежно від організаційно-правової форми);
керівників баз і баз спеціального медичного по
стачання (центральна, обласна) МОЗ України;
 науково-педагогічних працівників вищих
фармацевтичних та медичних навчальних за
кладів III-IV рівнів акредитації, навчальних за
кладів післядипломної освіти, науково-дослід
них і науково-експертних установ, які в уста
новленому порядку допущені до провізорської
діяльності.
Голови інших атестаційних комісій при
значаються з числа висококваліфікованих
спеціалістів наказом МОЗ України. Вони прово
дять атестацію провізорів здебільшого в тако
му ж порядку, який передбачений і для лікарів,
але є й певні відмінності. Наприклад, у пун
кті 2.9 Положення про атестацію провізорів
зазначено, що особа, якій за результатами ате
стації на визначення рівня знань і практичних на
виків відмовлено в присвоєнні (підтвердженні)
фаху «провізор-спеціаліст», не може займати
посаду провізора, і не обговорюється питання
можливості працювати такою особою на іншій
посаді (для лікарів у подібних випадках перед
бачено право за бажанням працювати на поса
дах молодших фахівців із медичною освітою).
Також є й окремі особливості документів,
які оформлюються під час атестації та за її ре
зультатами. Наприклад, конкретизовані вимоги
до звіту, який подається провізором під час ате
стації на присвоєння (підтвердження) кваліфіка
ційних категорій:
 він має бути в довільній формі обсягом
не більше 20 сторінок друкованого тексту;
 у першій частині звіту вказуються НПА,
які використовуються в роботі;
Кадровик України
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Додаток 2
Форма атестаційного листка провізора
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
1. Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________
2. Рік народження ________________________________________________
3. Освіта ________________________________________________________
(назва навчального закладу, факультет, рік закінчення)

4. Місце роботи __________________________________________________
5. Займана посада на час атестації ___________________________________
6. Удосконалення за спеціальністю (де, коли, тривалість)
а)_______________________________________________________________
б) ______________________________________________________________
в) ______________________________________________________________
г) ______________________________________________________________
ґ) ______________________________________________________________
7. Стаж роботи за спеціальністю ____________________________________
8. Наукові праці, винаходи, рацпропозиції _____________________________
Рішення атестаційної комісії:
атестаційна комісія _______________________________________________
вирішила присвоїти (підтвердити) гр. ________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________
(рівень категорії)

за спеціальністю __________________________________________________
(назва спеціальності згідно з Номенклатурою)

Голова комісії (підпис)
Члени комісії: (підпис)
«____»_______________ _____ р.
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 у другій частині зазначаються загальна ха
рактеристика аптечного закладу; контингент на
селення, яке обслуговується, наявність закладів
охорони здоров’я, функціональні обов’язки
провізора;
 у третій частині викладається аналіз про
фесійної діяльності за звітний період;
 у четвертій частині характеризується су
спільна діяльність;
Також для провізорів оформлюється сер
тифікат «провізора-спеціаліста», а не «ліка
ря-спеціаліста» тощо. Є й певні особливості
у оформленні атестаційного листка (додаток 2)

Атестація фармацевтів
Фармацевти атестуються відповідно до По
ложення про атестацію фармацевтів з метою
підвищення відповідальності за ефективність
та якість роботи, професійного рівня та ефек
тивності медичної допомоги населенню,
а завданням атестації є визначення обсягу знань
і практичних навичок, якими володіють фарма
цевти, рівня їх професійної підготовки, своєчас
не підвищення їх кваліфікації.
Установлюються такі види атестації:
 атестація на присвоєння кваліфікаційної
категорії;
 атестація на підтвердження кваліфікацій
ної категорії.
Зазначені види атестації проводяться комі
сіями, що утворюються при державних службах
з лікарських засобів у відповідних регіонах (об
ластях). Порядок роботи атестаційних комісій
приблизно такий же, як і при атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою. Фармацевти,
яким присвоєна (підтверджена) кваліфікаційна
категорія, проходять атестацію один раз на п’ять
років, але за бажанням спеціаліста атестація
може бути проведена і через менший строк
(не раніше ніж через один рік з моменту попе
редньої атестації). У разі ж виявлення істотних
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Фармацевти, які змінювали місце
роботи за останні три роки,
подають звіти також з попередніх
місць роботи, затверджені
керівниками аптечних закладів
недоліків у роботі фармацевта керівник аптеч
ного закладу (підприємства) може направи
ти подання до атестаційної комісії про зняття
кваліфікаційної категорії, незалежно від строку
присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної ка
тегорії.
До атестаційної комісії подаються такі до
кументи: заява фармацевта; звіт про професій
ну діяльність за останні три роки, затверджений
керівником аптечного закладу (підприємства),
у якому працює фармацевт; копії: диплома,
трудової книжки, посвідчення про наявність
кваліфікаційної категорії, якщо таке було ви
дане раніше; характеристика керівника аптеч
ного закладу (підприємства); заповнений ате
стаційний листок (додаток 3).
Фармацевти, які змінювали місце роботи
за останні три роки, подають звіти також з попе
редніх місць роботи, затверджені керівниками
аптечних закладів (підприємств).
Передбачені такі кваліфікаційні категорії:
 друга присвоюється фармацевтам зі ста
жем роботи не менше п’яти років, які мають
необхідну теоретичну та практичну підготовку
за спеціальністю;
 перша — при стажі роботи з даної спе
ціальності не менше семи років;
 вища — при стажі роботи не менше деся
ти років.
Рішення атестаційної комісії про присвоєн
ня кваліфікаційної категорії затверджується
наказом державної служби, при якій створена
комісія, в десятиденний строк з дня проведення
атестації. 
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Додаток 3
Форма атестаційного листка фармацевта
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________
2. Рік народження _________________________________________________
3. Освіта ________________________________________________________
(назва навчального закладу, факультет)

________________________________________________________________
(рік закінчення)

4. Місце роботи __________________________________________________
5. Займана посада на час атестації ___________________________________
6. Удосконалення за спеціальністю (де, коли, тривалість)
а) ______________________________________________________________
б) ______________________________________________________________
в) ______________________________________________________________
г) ______________________________________________________________
ґ) ______________________________________________________________
7. Стаж роботи за спеціальністю ____________________________________
Рішення атестаційної комісії:
атестаційна комісія при __________________________________________
________________________________________________________________
вирішила присвоїти (підтвердити) гр. ________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(рівень кваліфікаційної категорії)

Голова комісії: (підпис)
Члени комісії: (підпис)
«____»_______________ _____р.
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Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
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Практичні рекомендації

щодо надання повідомлення про
прийняття працівників на роботу

На сьогодні актуальним залишається заповнення повідомлення про прийнятих
працівників. У працівників кадрових служб виникає чимало запитань,
пов’язаних із його заповненням. У статті наведені найпоширеніші ситуації, які
ми й роз’яснимо

Н

асамперед слід згадати, що форму та
порядок подання Повідомлення про
прийн яття працівника на роботу затверджено постановою КМУ від 17 чер
вня 2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413),
яка набрала чинності 3 липня 2015 р.
Умовами Постанови № 413 є подання по
відомлення про прийняття працівника на ро
боту засобами електронного зв’язку з викорис
танням електронного цифрового підпису від
повідальних осіб відповідно до вимог законо
давства у сфері електронного документообігу й
електронного підпису або на паперових носіях
разом із копією в електронній формі та на папе
рових носіях, якщо трудові договори укладено
не більше ніж із п’ятьма особами до Державної
фіскальної служби України (далі — ДФСУ),
яка зобов’язана приймати їх від суб’єктів гос
подарювання.
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Роз’яснення практичних нюансів заповнення
форми повідомлення (додаток 1) читайте далі.
Куди необхідно подавати повідомлення,
якщо філія підприємства розташована в іншо
му місті?
Як зазначено в Постанові № 413, повідом
лення подається до територіального органу
ДФСУ за місцем обліку підприємства як плат
ника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі — ЄСВ).
Згідно зі статтею 64 Господарського кодексу
України підприємство має право створювати
філії, представництва та інші відокремлені
підрозділи, які не мають статусу юридичної
особи і діють на підставі положення про них,
затвердженого підприємством. Також за стат
тею 95 Цивільного кодексу України філіями є
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відокремлені підрозділи юридичної особи,
розташовані поза її місцезнаходженням, які
виконують усі або частину її функцій. Вони
наділяються майном юридичної особи, яка їх
створила, та діють на підставі затвердженого
нею положення.
Тому в разі прийняття працівників до фі
лії треба переглянути положення про філію,
якщо згідно з цим документом вона наділена
правом прийому працівників на роботу, пові
домлення подається до територіального ор
гану ДФСУ за місцем реєстрації її як плат
ника ЄСВ.
Чи вважається правомірним направлення
повідомлення до ДФСУ поштою?
Порядком, передбаченим Постановою
№ 413, установлено, що повідомлення про
прийняття працівника на роботу подається до
податкових органів власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним
органом (особою) чи фізичною особою за
місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою
згідно з додатком до початку роботи пра
цівника за укладеним трудовим договором
одним із чітко визначених цією постановою
способів. Але в Порядку не зазначено, яким
саме шляхом паперові носії мають потрапи
ти до ДФСУ, що не виключає можливості
надсилання інформації поштовим відправ
ленням із повідомленням про вручення. За
умов такого подання датою повідомлення
буде дата надсилання листа відповідно до по
штової квитанції (лист Державної інспекції
України з питань праці від 3 серпня 2015 р. №
1364/24/21/01/2298-15).
Якщо процедура подання форми повідом
лення про прийняття працівника в електрон
ному вигляді не є можливою, повідомлення
до ДФСУ можна відвезти самостійно або
кур’єром. Зробити це потрібно до початку ро
боти працівника, аби бути впевненим, що під
приємством не допущено помилки.
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Чи підлягатиме підприємство штрафним
санкціям, якщо повідомлення направлене в
день прийняття працівника?
Згідно з основним документом, який регу
лює порядок подання повідомлення (Постанова
№ 413), інформація про прийняття працівни
ка на роботу має бути подана до податкових
органів до початку його роботи. Розглядаючи
чергове звернення, Мінсоцполітики листом
від 4 серпня 2015 р. № 432/13/155-15 надало
роз’яснення* норм Постанови № 413, у яко
му зазначено, що дата наказу про прийняття
працівника на роботу та дата початку роботи
працівника відрізняються.
Зазвичай на роботу особа приймається за
день/два до планової дати початку трудових
відносин. Проте, на думку автора, не буде по
милкою подання повідомлення в день прийому
працівника на роботу, але за умови, що він стає
до роботи, наприклад, за графіком своєї роботи
о 20:00 год., тобто до її початку. Якщо інфор
мація про прийняття працівника на роботу, як
це зазначено в Постанові № 413, була подана
до початку його роботи, штрафні санкції не
мають бути накладені, навіть якщо це відбува
ється в день видання наказу про прийняття пра
цівника на роботу.
Що робити, якщо працівника наказом
прийнято на роботу 22 жовтня, напередод
ні подано повідомлення до ДФСУ, але після
отримання трудової книжки було виявлено,
що звільнення його з попереднього місця ро
боти відбулось також 22 жовтня?
* Варто зазначити, що питання трудових відносин, уста
новлених статтею 24 КЗпП, належить до компетенції
Мінсоцполітики, а тому для надання роз’яснень щодо законо
давства про працю доцільно звертатись саме до міністерства.
ДФСУ лише приймає від суб’єктів господарювання повідом
лення про прийняття працівника на роботу та до її компетенції
належить надання консультацій винятково з питань адмініс
трування ЄСВ, зокрема нарахування та сплати (лист ДФСУ
від 1 вересня 2015 р. № 8286/К/99-99-17-03-03-14).
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Дати прийому на роботу та
звільнення збігатися не можуть

Постановою № 413 чітко визначено норму
щодо подання повідомлення про прийняття пра
цівника на роботу до початку роботи за укла
деним трудовим договором. Під час прийняття
особи на роботу працівнику кадрової служби
надаються паспорт або інший документ, що по
свідчує особу, документ про освіту, довідка про
присвоєння ідентифікаційного номера платника
податків та інші визначені законодавством до
кументи, зокрема трудова книжка. Оскільки
на момент прийняття особи на роботу вона ще
перебуває в трудових відносинах з іншим під
приємством (адже день звільнення є останнім
днем роботи), дати прийому на роботу та звіль
нення збігатися не можуть.
Оскільки підприємство має інформувати
ДФСУ про будь-якого працівника, якого робо
тодавець планує прийняти на роботу до почат
ку роботи, повідомлення подається з відміткою
«початкове». А якщо працівник не став до роботи
чи змінив своє рішення щодо роботи на підпри
ємстві, тобто трудові відносини з ним так і не по
чалися, або трапилось так, як у наведеному ви
падку, Порядком передбачено подання повідом
лення за формою з відміткою «скасовуюче».
Особливостей оформлення та порядку по
дання «скасовуючого» повідомлення Постано
вою № 413 не передбачено. Жодних роз’яснень
із цього приводу також немає. Тому, незважа
ючи на те що повідомлення з відміткою «по
чаткове» було подане 21 жовтня (можливо ра
ніше), повідомлення з позначкою «скасовуюче»
потрібно подати 22 жовтня, в день виявлення
помилки. В такому разі після повідомлення з
відміткою «скасовуюче» необхідно подати нове
повідомлення з уже вірними даними з відміткою
«початкове», яке оформляється на підставі нака
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зу про прийняття працівника на роботу зі зміне
ною датою прийому на 23 жовтня.
Таким чином, в один календарний день, тоб
то 22 жовтня, будуть подані два повідомлення.
Це не має спричинити жодних запитань, адже
подання декількох повідомлень протягом робо
чого дня законодавством не заборонено.
Чи потрібно подавати повідомлення у ви
падку поновлення працівника на роботі через
скасування наказу про звільнення у зв’язку із
призовом на строкову службу?
До 11 червня 2015 р., поки не набрав чин
ності Закон України «Про внесення змін до де
яких законодавчих актів України щодо питань
соціального захисту громадян України, які про
ходять військову службу під час особливого пе
ріоду» від 14 травня 2015 р. № 433-VIII (далі —
Закон № 433), яким унесено зміни до пункту 3
статті 36 КЗпП щодо збереження місця роботи
(посади) та середнього заробітку на підприєм
стві незалежно від форм власності, існував пев
ний дисонанс із нормами Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» від
25 березня 1992 р. № 2232-XII. На той момент
багато роботодавців звільнили працівників,
яких було призвано на строкову військову служ
бу, за пунктом 3 статті 36 КЗпП. Це спричинило
необхідність скасування наказів про звільнення
працівників, призваних на строкову військову
службу.
На думку автора, формулювання «поновлен
ня працівника на роботі» в цьому випадку неко
ректне, адже, як правило, ця процедура відбува
ється лише після ухвалення судом рішення про
поновлення на роботі незаконно звільненого
працівника, яке підлягає негайному виконанню.
Тому доцільно видати наказ про скасування на
казу про звільнення працівника для приведення
трудових відносин у відповідність до законодав
ства.
Після скасування наказу про звільнення з
дати звільнення працівнику має бути нарахована
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середня заробітна плата. Крім цього, необхідно
внести запис до трудової книжки, особової
справи й особової картки за формою № П-2.
А якщо за умовами колективного договору була
виплачена вихідна допомога, потрібно провести
перерахунок. Це також стосується виплаченої
компенсації за невикористану відпустку.
Таким чином, за умови скасування наказу
про звільнення працівника трудові відносини
з ним продовжуються, скасовується лише факт
неправомірного звільнення. Тому після видання
такого наказу надавати повідомлення до ДФСУ
не потрібно, адже в цьому випадку трудовий
договір із працівником не укладається та норми
статті 24 КЗпП щодо прийняття працівника на
роботу не застосовуються.
Який розмір штрафу передбачений для
підприємства у випадку неподання повідом
лення про прийнятих працівників?
Відповідальність за порушення законодавс
тва про працю передбачена статтею 265 КЗпП,
у якій чіткої норми щодо накладення штрафу
на роботодавця за невчасне подання чи непо
дання повідомлення не зазначено. Але оскільки
повідомлення про прийняття працівника на ро
боту згідно з частиною третьою статті 24 КЗпП
є частиною укладання трудового договору, яке
складається з виданого наказу та повідомлення
до ДФСУ, до роботодавця будуть застосовува
тися санкції як за інші порушення законодав
ства про працю в розмірі мінімальної заробітної
плати. На сьогодні останніми змінами до Закону
України «Про Державний бюджет України на
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Порядком передбачено подання
повідомлення за формою з
відміткою «скасовуюче»
2015 рік» від 17 вересня 2015 р. № 704-VIII роз
мір мінімальної заробітної плати з 1 вересня
2015 р. становить 1378 грн.
Штраф у тридцятикратному розмірі мі
німальної заробітної плати, встановленої за
коном на момент виявлення порушення, за
кожного працівника, щодо якого скоєно пору
шення, може бути накладений на юридичних
та фізичних осіб — підприємців, які викорис
товують найману працю, у випадку фактично
го допуску працівника до роботи без оформ
лення трудового договору (контракту), тобто
без видання наказу про прийняття на роботу
(ст. 265 КЗпП).
Оскільки окремої норми за неповідомлення
про прийняття працівників у чинному законо
давстві немає, можливе накладення штрафу на
роботодавця в розмірі 1378 грн як за інші по
рушення законодавства про працю.
Як відобразити у «початковому» та «ска
совуючому» повідомленнях працівників, яких
прийнято на роботу 4 листопада одним нака
зом про прийняття, якщо один із них у зазна
чений день так і не вийшов на роботу?
Відповідь на це запитання — в додатках 1 і
2, які будуть зразком для правильного запов
нення форм. 
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Ярина Арсеньєва,

консультант з питань оподаткування
та бухгалтерського обліку

Надурочні роботи:

правове регулювання,
оформлення й оплата

Трудовим законодавством встановлено, що нормальна тривалість
робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на
тиждень. Однак трапляються різні випадки й обставини, які змушують
роботодавця залучати працівників до роботи поза межами робочого
часу. Про те, коли можна застосовувати надурочні роботи, як їх
оформлювати й оплачувати, з’ясуємо далі в статті

Нормативно-правові акти до теми:
Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП);
наказ Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної
облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі —
Наказ № 489);
 Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочо
го часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 19 квітня 2006 р. № 138 (далі — Методичні рекомендації № 138).

Правові підстави залучення
працівників до надурочних робіт
Питання тривалості робочого часу чітко врегульовано нормами КЗпП. Частиною
першою статті 50 КЗпП визначено, що нормальна тривалість робочого часу праців
ників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Якщо на підприємстві встановле
но п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними (субота і неділя), то тривалість
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щоденної роботи (зміни) визначається затвердженими правилами внутрішнього
трудового розпорядку або графіками змінності. На практиці на багатьох підпри
ємствах та в установах, що працюють за п’ятиденним робочим тижнем, тривалість
щоденної роботи становить вісім годин. На тих підприємствах, де встановлено шес
тиденний робочий тиждень з одним вихідним (неділя), нормальна тривалість що
денної роботи не має перевищувати семи годин (ст. 52 КЗпП).
Напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи праців
ників, крім тих, для кого статтею 51 КЗпП передбачено скорочений робочий тиж
день, скорочується на годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого
тижня.
Праця понад зазначену тривалість робочого дня вважається надурочною робо
тою (частина перша ст. 62 КЗпП). Якщо на підприємстві запроваджено підсумова
ний облік робочого часу, надурочними годинами вважаються відпрацьовані понад
норму робочого часу за обліковий період.
Надурочними годинами є:
 години, відпрацьовані понад тривалість робочого дня (зміни), встановлену
правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками змінності, КЗпП, у дні,
які є робочими за графіком роботи;
 години, відпрацьовані відповідно до графіків змінності, понад норму робочо
го часу за обліковий період — за підсумованого обліку робочого часу.
Трудове законодавство розглядає надурочні роботи як явище, якого не має бути
за нормальної організації праці. Тому застосовувати надурочні роботи можна лише
у виняткових випадках, визначених частиною третьою статті 62 КЗпП, а саме:
 при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення
громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх на
слідків;
 при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопоста
чанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв’язку — для усунення ви
падкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;
 при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбаче
них обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла
бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести
до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі
необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткуван
ня, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості пра
цівників;
 при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою не
допущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунк
тах відправлення і призначення;
 для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли ро
бота не допускає перерв.
Якщо проаналізувати всі випадки, перелічені в частині третій статті 62 КЗпП,
можна дійти висновку, що законодавець передбачає залучення працівників до на
дурочних робіт тільки в екстраординарних випадках.
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Крім того, встановлені й граничні норми застосування надурочних робіт: вони
не мають перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох
днів роботи підряд і 120 годин на рік (частина перша ст. 65 КЗпП).
Існують також категорії працівників, яких заборонено залучати до надуроч
них робіт, а саме:
 вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
 працівники віком до 18 років (ст. 192 КЗпП);
 працівники, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-техніч
них училищах без відриву від виробництва та мають заняття в день надурочних
робіт (ст. 220 КЗпП).
Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть бути
залучені до надурочних робіт лише за їхньої згоди (ст. 177 КЗпП). Інвалідів можна
залучати до надурочних робіт також лише за їхньої згоди та за умови, що це не су
перечить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП).
Є ще одна вимога законодавства щодо застосування надурочних робіт: статтею
64 КЗпП визначено, що обов’язково потрібен дозвіл первинної профспілкової ор
ганізації. Однак на сьогодні профспілки є далеко не на всіх підприємствах, тому, на
думку автора, питання залучення до надурочних робіт має бути прописано в колек
тивному або трудовому договорі. Зокрема, в цих документах слід конкретизувати
правові норми щодо застосування на підприємстві надурочних робіт та залучення
до них працівників, відповідно до законодавства.
Необхідно розрізняти надурочну роботу та ненормований робочий день. Від
мінність між ними полягає в такому:
 до надурочних робіт можуть залучатися практично всі працівники (за винят
ком вказаних вище), а працювати в режимі ненормованого робочого дня — лише
ті, професії та посади яких визначені колективним договором підприємства або
індивідуальним трудовим договором;
 установлені граничні норми застосування надурочних робіт протягом робо
чого року, а ненормованого робочого дня — ні;
 надурочні роботи виконуються у виняткових випадках, а роботи в режимі
ненормованого робочого дня — в міру виробничої необхідності;
 надурочні роботи компенсуються підвищеною оплатою, а ненормований
робочий час — наданням щорічної додаткової відпустки.

Порядок оформлення надурочних робіт
Встановлюється факт виробничої проблеми, яка потребує
додаткового робочого часу на її вирішення
Перше слово стосовно залучення працівників до надурочних робіт має бути за ке
рівником структурного підрозділу або іншим працівником, який виявив проблему
у виробничому процесі, яку неможливо вирішити без додаткового робочого часу.
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Такий керівник (працівник) має скласти на ім’я керівника підприємства (установи,
організації) доповідну записку, у якій вказати всі обставини, що обумовлюють за
стосування надурочних робіт, порахувати кількість працівників, які мають продо
вжити роботу після закінчення робочого дня (зміни), тощо.
За потреби до доповідної записки додаються акти, пояснення та інші докумен
ти, які обґрунтовують необхідність проведення робіт у надурочний час.

Визначається правомірність застосування надурочних робіт і
залучення до них конкретних працівників
Після отримання керівником підприємства доповідної записки про необхідність
проведення надурочних робіт, він перед виданням наказу має переконатися, що і
самі роботи, і залучення до них конкретних працівників відбуваються відповідно до
законодавства. Правомірність застосування надурочних робіт керівник може вста
новити і самостійно, звіривши причину, вказану в доповідній записці, з нормами
статті 62 КЗпП. Також він може доручити зробити це кадровій (юридичній) служ
бі разом із перевіркою правомірності залучення до надурочних робіт конкретних
працівників.
Таке доручення керівник формулює в резолюції на доповідній записці. Після ви
конання цього завдання кадрова (юридична) служба має написати на доповідній
записці свій висновок.
Зауважимо, що під час встановлення правомірності залучення до надуроч
них робіт конкретних працівників кадрова служба має перевірити тривалість
надурочної роботи кожного з них (якщо вона була) та загальну тривалість та
ких робіт протягом поточного календарного року. Якщо хтось із працівників
вже «вичерпав» свій ліміт залучення до надурочних робіт, його слід замінити
іншим.

Отримується дозвіл на застосування надурочних робіт у профспілкового комітету
За наявності на підприємстві профспілкового комітету керівник направляє
до нього листа з обґрунтуванням необхідності проведення надурочних робіт
або оформлює запит на дозвіл безпосередньо на доповідній записці. Порядок і
строки прийняття профспілковим комітетом рішення щодо застосування на
дурочних робіт законодавством не встановлені, проте зрозуміло, що воно має
прийматися оперативно.
Дозвіл профспілкового комітету слід оформити в письмовому вигляді.
Щоб затримка з отриманням зазначеного дозволу не призвела до негативних
наслідків, можна заздалегідь звернутися до профспілкового комітету за отри
манням згоди на застосування надурочних робіт у випадках, визначених стат
тею 62 КЗпП. Тобто профспілковий комітет у письмовому вигляді має надати
свій дозвіл на застосування на підприємстві протягом певного періоду, напри
клад, календарного року, надурочних робіт. А в разі, якщо потрібно ліквідувати
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наслідки аварії чи стихійного лиха, продовжити роботу при нез’явленні пра
цівника на робоче місце, коли робота не допускає перерви, тощо, по факту
виникнення обставин.

Видається наказ про застосування надурочних робіт
Кадрова служба готує проект наказу про застосування надурочних робіт (додаток 1). Після того, як цей наказ підпише керівник та він буде зареєстрований
у журналі реєстрації наказів, наказ набуває юридичної сили.
Всіх працівників, зазначених у наказі, ознайомлюють із ним, після чого вони
згідно зі статтею 139 КЗпП повинні безумовно його виконати.

Надурочні години відображаються в табелі обліку
використання робочого часу
Керівник структурного підрозділу, працівники якого були залучені до надурочних
робіт, чи інша особа, відповідальна за ведення табеля обліку використання робо
чого часу, обов’язково повинні відобразити в ньому надурочні години. Типовою
формою № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затвердженою На
казом № 489, для позначення надурочних робіт передбачені літерний код «НУ» та
цифровий — «05».
Оскільки надурочні години — це години роботи понад нормативну тривалість
робочого дня (зміни), в табелі обліку використання робочого часу їх слід відо
бражати саме в ті дні, коли і залучалися працівники до надурочних робіт. Так, для
працівника, якого, наприклад, після восьмигодинного робочого дня було залучено
до надурочних робіт тривалістю три години, в цей день у табелі обліку викорис
тання робочого часу у верхньому рядку поряд із позначкою «Р» (робочі години за
графіком роботи) слід проставити позначку «НУ (надурочні години), а в нижньо
му рядку — кількість робочих годин за графіком і надурочних. Щоб ці записи не
«зливалися», краще їх розділити похилою рискою, наприклад: Р/НУ — у верхньому
рядку, та 8/3 — в нижньому.
Загальну кількість надурочних годин відображають у графі «Відпрацьовано
за місяць годин/із них — надурочно». Враховуючи те, що заробітна плата пра
цівникам виплачується двічі на місяць на підставі даних табеля за періоди з 1 до
15 числа та з 16 до 30 (31), загальну кількість відпрацьованих надурочних годин
слід зазначати за ту половину місяця, в якій вони були фактично відпрацьовані.

Надурочні години відображаються в облікових формах
Відповідно до відомостей, зазначених у табелі обліку використання робочого
часу, інформація про кількість годин, відпрацьованих у надурочний час, вносить
ся до облікових форм. Зауважимо, що законодавство (частина друга ст. 65 КЗпП)
зобов’язує роботодавця вести облік надурочних робіт кожного працівника, однак
форму та порядок такого обліку не визначає.
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Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНЕНТ»
НАКАЗ
15.10.2015

м. Харків

№ 175-К

Про залучення працівників
до надурочних робіт
Для ліквідації наслідків стихійного лиха (злива, буревій), яке тривало
15 жовтня 2015 р. з 15:20 до 17:10, і на підставі частини третьої статті 62 КЗпП
НАКАЗУЮ:
1. Залучити 15 жовтня 2015 р., до надурочних робіт, які триватимуть із
18:00 до 21:00, таких працівників підприємства:
Костенка Семена Сергійовича, завідувача господарства — на три години;
Іванчука Леоніда Михайловича, електрика — на дві години;
2. Попову С. І, інженеру з охорони праці, провести з указаними працівниками інструктаж щодо ліквідації наслідків стихійного лиха.
3. Костенку С. С., завідувачу господарством:
3.1. Забезпечити працівників, які залучені до надурочних робіт, засобами
індивідуального захисту, інструментами й обладнанням, необхідними для ліквідації наслідків стихійного лиха.
3.2. Організувати роботи та контролювати якість їх виконання.
3.3. Відобразити години надурочної роботи в табелі обліку використання
робочого часу за першу половину жовтня 2015 р.
4. Горобець М. В., бухгалтеру із заробітної плати, оплатити працівникам,
зазначеним у пункті 1, години надурочної роботи в подвійному розмірі.
Підстава: Доповідна записка заступника директора з господарських
питань Лінецького Р. П.
Директор

(підпис)

З наказом ознайомлені:

Костенко
Іванчук
Попов
Горобець
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О. І. Козаченко
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
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Таким чином, керівництво підприємства повинно самостійно визначити по
рядок обліку надурочних робіт і форму (форми) облікових документів. Як варі
ант, можна використати типову форму № П-15 «Список осіб, які працювали в
надурочний час», затверджену наказом Мінстату України від 9 жовтня 1995 р.
№ 253 (на сьогодні цей наказ втратив чинність, але оскільки законодавством
не встановлено нової форми для обліку надурочних робіт, можна скористатися
формою № П-15 і «підлаштувати» її до свого підприємства). Для зручності можна
розробити такі списки двох видів: для місячного обліку (додаток 2) та для річного
обліку (додаток 3).

Оплата праці за надурочну роботу
Надурочна робота підлягає оплаті в підвищеному розмірі. Така оплата застосо
вується незалежно від того, чи дотримано керівництвом підприємства всі вимо
ги законодавства, які визначають підстави та порядок застосування надурочних
робіт. Тобто навіть якщо працівника залучили до надурочних робіт усупереч за
конодавчим нормам, він не відповідає за дії керівництва підприємства та має
право на підвищену оплату за роботу в надурочний час. Разом із тим якщо пра
цівник вирішив попрацювати понад установлену тривалість робочого дня не за
рішенням керівництва, а добровільно, така робота не вважається надурочною та
не оплачується.
Правила оплати роботи в надурочний час встановлені статтею 106 КЗпП, а саме:
 за погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується
в подвійному розмірі годинної ставки;
 за відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачу
ється доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації,
праця якого оплачується за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надуроч
ні години;
 в разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні
всі години, відпрацьовані понад установлений робочий час в обліковому пе
ріоді, з огляду на те, яка система оплати праці (погодинна чи відрядна) вста
новлена на підприємстві. При цьому слід враховувати, що за підсумованого
обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за графі
ком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на
підприємстві (п.11 Методичних рекомендацій № 138). Тобто години, відпра
цьовані у святковий день у межах норми робочого часу, не вважаються над
урочними. Надурочними вважаються тільки години роботи, що перевищу
ють норму: вони оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку
надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у
святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму
робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже опла
чена в подвійному розмірі.
Якщо праця працівника оплачується за денними тарифними ставками, го
динна ставка визначається діленням денної тарифної ставки на кількість годин

76

Кадровик України

№ 11 (106) листопад 2015

…

…

04011
…

Костенко Семен
Сергійович
…

Прізвище, ім’я,
по батькові

…

4

Василенко

завідувач
господарством

1

–

2

–

3

–

4

–

5

–

6

–

7

–

8

3

–

–

Н. І. Василенко

–

9 10 11 12

Відпрацьовано надурочних годин за
місяцями року

Н. І. Василенко

— – – – – – – – – – – – – – –

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
— – – – – – – – – – – – – – 3

Список осіб, які працювали в надурочний час
у 2015 р.

Посада
(професія)

7

Усього
за рік

Усього
за мі— сяць
31
–
3
–

Відпрацьовано надурочних годин за числами
місяця

Василенко

завідувач
господарством

Посада
(професія)

Додаток 2

Інспектор з кадрів

1
…

№ Табельний
з/п
номер

Прізвище, ім’я,
по батькові
Костенко Семен
Сергійович

Інспектор з кадрів

04011

1

№ Табельний
з/п
номер

Список осіб, які працювали в надурочний час
у жовтні 2015 р.

Крок за кроком

Додаток 3
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щоденної роботи (зміни). Годинна ставка працівника, який одержує місячний
оклад (найпоширеніший вид погодинної оплати), визначається шляхом ділення
місячного окладу на нормативну кількість робочих годин у конкретному місяці.
Звертаємо увагу на те, що частиною четвертою статті 106 КЗпП установлена
заборона на компенсацію надурочних робіт шляхом надання відгулу, тобто до
зволяється тільки підвищена оплата.
Приклад
Норма робочого часу у вересні 2015 р. (обліковий період) становить 176 годин. Працівник фактично відпрацював у вересні
2015 р. 196 годин. Оклад працівника — 5000,00 грн.
Для розрахунку оплати за надурочну роботу у вересні 2015 р. потрібно
визначити кількість годин надурочної роботи та годинну ставку працівника:
1) кількість надурочних годин — (196 год. – 176 год.) = 20 год.
2) годинна ставка — (5000,00 грн ÷ 176 год.) = 28,41 грн/год.
3) доплата за надурочну роботу — ((28,41 грн/год. × 2) × 20 год.) =
1136,40 грн.

Пам’ятка про надурочні роботи
І на завершення нагадаємо, що керівництву підприємства варто мати на увазі, що
надурочні роботи можна застосовувати винятково у випадках, передбачених час
тиною третьою статті 62 КЗпП, і в межах граничних норм, установлених статтею
65 КЗпП.
Застосування надурочних робіт слід оформити наказом, у якому обов’язково
має бути вказана підстава для цього.
Для застосування надурочних робіт потрібно отримати дозвіл первинної проф
спілкової організації.
У разі прийняття рішення про застосування надурочних робіт варто пам’ятати
про категорії працівників, яких заборонено залучати до них або можна залучати
лише за їхньої згоди.
Надурочні роботи оплачуються в підвищеному розмірі відповідно до статті 106
КЗпП, причому компенсація їх відгулом не допускається. 

78

Кадровик України

Діловодство

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

попередньому номері журналу ми де
тально розглянули розділи Правил
організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях,
затверджених наказом Міністерства юстиції
України від 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі –
Правила), що стосуються питань організації
загального діловодства та проведення експер
тизи цінності документів. У цьому номері про
понуємо ознайомитися з розділами, що стосу
ються організації зберігання та користування
документами в архівному підрозділі (архіві)
підприємства, установи, організації (далі –
установа).
Нагадаємо, що Правила є нормативно-пра
вовим актом, обов’язковим для виконання усіма
юридичними особами незалежно від їх функці
онального призначення, рівня, масштабу діяль
ності та форми власності.
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Розділ VI «Комплектування архіву»
У главі 1 розділу VI визначено основні дже
рела комплектування архіву та склад доку
ментів, що мають знаходитися в архіві на
зберіганні.
У пункті 2 цієї глави прописано застере
ження щодо зберігання в архіві документів з
різними видами матеріальних носіїв інфор
мації:
«2. Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в
архіві установи окремо».
Глава 2 розділу VI містить вимоги до офор
млення справ, що підлягають архівному збері
ганню.
На особливу увагу в цій главі заслуговує
пункт 3, в якому, зокрема, визначено вимоги до
оформлення справ постійного і тривалого (по
над 10 років) зберігання, у тому числі справ з
кадрових питань (особового складу):
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«3. Залежно від строків зберігання документів здійснюється повне або часткове
(спрощене) оформлення справ.
Документи тимчасового зберігання, сформовані у справи, зберігаються у теках (папках) із зав’язками, швидкозшивачах, не підшиваються і не нумеруються (за винятком
первинної бухгалтерської документації та
документів з грифом «Для службового користування» та іншими грифами обмеженого
доступу), уточнення елементів оформлення
обкладинки не проводиться.
Оформлення справ постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання, у тому числі
справ з кадрових питань (особового складу),
передбачає систематизацію документів у
справі, нумерацію аркушів у справі, складання (у разі потреби) внутрішнього опису документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість аркушів і про
особливості фізичного стану та формування справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи».
У пункті 5 детально прописано порядок ну
мерації аркушів справи, зокрема аркушів не
стандартного формату, з наглухо наклеєними
документами та іншими особливостями.
У пункті 6 визначено вимоги до оформлен
ня внутрішнього опису документів справ. Слід
зауважити, що згідно з Правилами внутрішній
опис складають лише до деяких категорій справ,
що містять унікальні документальні пам’ятки,
документи з грифом «Для службового корис
тування», особові, судово-слідчі справи, справи,
назви яких не повністю розкривають їх зміст.
Необхідність складання внутрішнього опису до
кументів до інших справ визначається інструкці
єю з діловодства установи.
У пункті 7 визначено вимоги до оформлення
засвідчувального напису справи, зокрема обу
мовлені випадки необхідності перескладання
засвідчувального напису в разі значного обсягу
перенумерації аркушів у справі.
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Згідно з Правилами внутрішній опис
складають лише до деяких категорій
справ, що містять унікальні
документальні пам’ятки, документи
з грифом «Для службового
користування», особові, судово-слідчі
справи, справи, назви яких не
повністю розкривають їх зміст
У пункті 8 встановлено порядок оправлен
ня справ постійного, тривалого (понад 10 ро
ків) зберігання та з кадрових питань (особового
складу), які оправляються у тверду обкладинку
з картону.
У пункті 9 визначено вимоги до оформлення
обкладинки (титульного аркуша) справи, зо
крема обумовлено застосування чорного світ
лостійкого чорнила або пасти для проставлен
ня написів на обкладинках справ постійного та
тривалого (понад 10 років) зберігання.
Главу 3 розділу VI присвячено складанню та
оформленню описів справ структурного під
розділу.
У пункті 1 глави 3 визначено нову вимогу
щодо підготовки описів справ у структурних
підрозділах, а саме:
«1. Структурні підрозділи установи зобов’язані описувати документи постійного
та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через рік після завершення справ у діловодстві».
Наприклад, якщо справу згідно з номен
клатурою було закрито 31 грудня 2014 р., то
описувати її документи можна вже з 1 січня
2016 р.
У главі 4 розділу VI встановлено порядок пе
редавання справ до архіву установи.
У пункті 1 наголошено на необхідності пе
редавання до архіву справ постійного та три
валого (понад 10 років) зберігання, а також з
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кадрових питань (особового складу) через два
роки після завершення їх ведення у поточному
діловодстві:
«1. Справи постійного та тривалого (понад
10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) через два роки після завершення їх
ведення в діловодстві передаються до архіву
установи в упорядкованому стані для подальшого зберігання та користування.
Справи постійного та тривалого (понад
10 років) зберігання передаються до архіву
установи за описами, складеними за вимогами, визначеними у главі 3 цього розділу».
Наприклад, справи, завершені 31 груд
ня 2013 р., слід передавати в архів устано
ви у січні 2016 р. за описами, складеними у
2015 р.
У пункті 2 уточнено вимогу щодо передання
в архів установи справ тимчасового (до 10 ро
ків включно) зберігання:
«2. Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання можуть передаватися до архіву установи за рішенням її керівника за умови
наявності в ньому вільних площ.
Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання передаються до архіву установи за номенклатурою справ або, на розсуд
установи, за здавальними описами довільної
форми».
У главі 5 розділу VI встановлено граничні
строки тимчасового зберігання документів в
архіві установи.
У цій главі слід звернути увагу на пункт 2,
в якому обумовлено можливість у разі потреби
продовжувати строки зберігання документів в
архіві установи:
«2. Строки зберігання щодо конкретних документів можуть бути змінені за погодженням з відповідною державною архівною установою, архівним відділом міської ради. Продов
ження строків зберігання документів в архіві
установи допускається за потреби користування документами зі службовою метою,
у разі неможливості прийняти документи
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на зберігання до державної архівної установи,
архівного відділу міської ради».

Розділ VII «Складання архівних
описів справ»
У цьому розділі зосереджені вимоги до:
 підготовки річних розділів зведених опи
сів справ постійного зберігання, тривалого (по
над 10 років) зберігання та з кадрових питань
(особового складу);
 оформлення підсумкового запису та за
свідчувального напису до архівних описів справ,
а також передмови до зведених архівних описів
справ;
 нумерації зведених архівних описів;
 складання і оформлення закінченого ар
хівного опису справ.
У главі 1 розділу VІІ слід звернути увагу на
пункт 2, згідно з яким дозволяється за певних
умов об’єднувати в одному зведеному описі
справи з управлінською документацією за кіль
ка років, а на специфічні справи з судовою, на
уковою документацією тощо певним категоріям
установ рекомендується складати окремі описи:
«2. Якщо в установі створюється за рік до
20 справ, зведений опис дозволяється складати за кілька років, але не більше ніж за п’ять
років.
На специфічні для конкретної установи
справи (судові, слідчі, наукові звіти тощо)
складають окремі описи».
У пункті 7 визначено вимогу до оформлення
річного розділу зведеного опису справ та скла
ду довідкового апарату до нього:
«7. Річні розділи зведених описів справ
нумеруються у валовому порядку за вимогами, встановленими у главі 7 цього розділу, до них складаються підсумковий запис
та засвідчувальний напис згідно з вимогами,
визначеними у главі 5 цього розділу, а також передмова, що складається відповідно
до пункту 2 глави 6 цього розділу.
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Річні розділи зведених описів справ не підшивають і не оправляють; вони повинні зберігатися в теках з клапанами або зав’язками».
Працівникам кадрової, фінансової служб
та служби охорони праці особливу увагу слід
звернути на главу 4, у якій встановлено поря
док складання та оформлення зведеного опису
справ з кадрових питань (особового складу).
У пункті 1 глави 4 визначено склад докумен
тів, що підлягають унесенню до зведеного опису
справ з кадрових питань (особового складу):
«1. Зведений опис справ з кадрових питань
(особового складу) складається за формою,
наведеною в додатку 22 до цих Правил. Опис
містить документи, що створюються в діяльності кадрової, бухгалтерської служб та
служби охорони праці установи, та за номенклатурою справ установи мають строк зберігання понад 10 років».
У пункті 2 у певній послідовності системати
зовано заголовки справ у описі з кадрових пи
тань (особового складу):
«2. Заголовки справ опису з особового складу систематизують за номінальною ознакою
в такій послідовності:
накази з кадрових питань (особового
складу), що підлягають тривалому зберіганню (75 років);
облікові документи (списки працівників
установи);
книги (журнали) обліку наказів з кадрових питань (особового складу);
картки з обліку особового складу;
особові справи (у тому числі осіб, представлених до присвоєння почесних звань),
атестаційні справи, персональні справи;
контракти, трудові договори, що замінюють накази з кадрових питань (особового
складу);
бухгалтерські документи (особові рахунки із заробітної плати, а в разі їх відсутності – розрахункові відомості із зарплати);
документи про атестацію і тарифікацію (тарифікаційні відомості (списки));
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документи про проведення атестації та
встановлення кваліфікації;
нагородна документація;
документи про нещасні випадки на виробництві (акти, протоколи, висновки, журнали);
незатребувані особисті документи працівників (трудові книжки, військові квитки,
дипломи, атестати тощо)».
У пунктах 3, 4 встановлено порядок унесення
особових справ до опису й наведено приклади:
«3. Особові справи (особові картки) вносять
до опису за роком звільнення посадових осіб в
алфавітному порядку їх прізвищ.
4. Залежно від обсягу особові справи вносяться до опису як окремі одиниці зберігання
або групуються за алфавітом в окремі справи-наряди, кожну з яких включають до опису
під самостійним номером, наприклад:
21. Особові справи звільнених працівників з
прізвищами з літери «А» по літеру «К».
22. Те саме, з прізвищами з літери «Л» по літеру «Я».
У пункті 6 встановлено порядок унесення
особових карток до опису з конкретним при
кладом:
«6. Особові картки також формують у
справи-наряди в алфавітному порядку, наприклад:
Особові картки звільнених працівників з
прізвищами з літери «А» по літеру «Н».
У пункті 7 встановлено порядок унесення
особових рахунків до опису і також наведено
приклади:
«7. Особові рахунки працівників формують
у хронологічному порядку за алфавітом прізвищ працівників або структурним принципом,
наприклад:
Особові рахунки працівників з прізвищами з
літери «А» по літеру «М».
Особові рахунки працівників відділу постачання та збуту».
У главі 6, присвяченій оформленню перед
мови до зведених архівних описів справ, слід
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звернути увагу на пункт 1, у якому прописано
нову вимогу щодо обов’язкового включення
передмови до усіх зведених описів:
«1. До кожного річного розділу зведеного
опису справ постійного зберігання, тривалого (понад 10 років) зберігання та описів справ
з кадрових питань (особового складу) складають передмову, що є елементом довідкового
апарату до річного розділу зведеного опису
справ».
Вимоги до структури і змісту передмови
сформульовано в пункті 2:
«2. Передмова до опису складається з двох
частин:
перша – історія установи-фондоутворювача;
друга – історія фонду.
У першій частині передмови наводять у
хронологічній послідовності відомості про
зміни за відповідний період, що відбулися у
напрямах діяльності установи, її назві, підпорядкуванні, структурі, у другій – стисло
характеризують зміст і повноту документів
у справах, висвітлюють особливості формування та описання справ, їх систематизації в
опису. Передмову підписують укладач опису
та керівник архіву установи (особа, відповідальна за архів)».
Між тим інші елементи довідкового апарату
до річного розділу зведеного опису справ (ти
тульний аркуш, зміст, список скорочень, покаж
чик) згідно з пунктом 3 складають за потреби.
У главі 7 унормовано порядок нумерації зве
дених архівних описів. Зокрема, у пункті 1 цієї
глави наведено приклади літерної індексації опи
су з кадрових питань (особового складу) та опису
справ тривалого (понад 10 років) зберігання:
«1. У межах архівного фонду першому річному розділу зведеного опису справ кожного
виду надається номер. До опису з кадрових
питань (особового складу) додають літерні
індекси «к» або «о/с», описам справ тривалого
(понад 10 років) зберігання – літерний індекс
«т», наприклад:
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опис № 1 справ постійного зберігання,
опис № 2-к з кадрових питань (особового
складу),
опис № 3-т тривалого (понад 10) років
зберігання».

Розділ VIII «Забезпечення збереженості архівних документів»
У цьому розділі визначено вимоги до:
 приміщень архіву в цілому;
 забезпечення пожежної безпеки, темпе
ратурно-вологісного, світлового та санітарногігієнічного режимів у архіві;
 обладнання архіву;
 розміщення справ в архівосховищах та
топографування;
 видавання справ з архівосховищ;
 транспортування та упакування справ;
 перевіряння наявності та стану справ;
 створення страхового фонду та фонду ко
ристування.
Відповідно до вимог, установлених у пунк
ті 1 глави 1, архів установи бажано розміщувати
в окремому спеціальному приміщенні, яке має
бути передбачено ще під час будівництва або
переобладнання адміністративних будівель.

Архів установи бажано розміщувати
в окремому спеціальному приміщенні,
яке має бути передбачено ще під час
будівництва або переобладнання
адміністративних будівель
У разі якщо такого спеціального приміщен
ня немає, для архіву має бути виділено будь-яке
пристосоване приміщення в адміністративній
будівлі установи, але лише за умови проведен
ня його експертизи, про що зауважено в пунк
ті 2 глави 1:
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«2. У разі відсутності спеціального приміщення для архіву виділяється пристосоване
приміщення в адміністративній будівлі установи. Розміщення у пристосованих приміщеннях проводиться в установленому порядку
після їх експертизи, яка визначає придатність
приміщення (вогнестійкість, довговічність,
міцність конструкцій), стан приміщення (на
поверхах, підвальне, горище), наявність і стан
опалювальних та вентиляційних систем.
Для проведення експертизи залучають
представників архівних, пожежних, будіве
льних, охоронних, санітарно-гігієнічних та
інших профільних служб. Результати експертизи оформляють актом».
У пункті 3 глави 6 деталізовано порядок роз
міщення документів у архівосховищі залежно
від їх цінності, строків зберігання, видів матері
альних носіїв інформації, ураження біологічни
ми шкідниками тощо:
«3. Документи постійного зберігання розміщуються окремо від документів тривалого
зберігання та з кадрових питань (особового
складу) залежно від можливостей – в окремих
архівосховищах або на окремих стелажах. Також окремо розміщуються документи: ліквідованих підвідомчих установ та установ-попередників; ті, що надійшли до архіву в стані
розсипу; тимчасового зберігання.
Унікальні документи та документи, що
мають у зовнішньому оформленні чи додатках до них матеріальні цінності, зберігають в
архівосховищах у спеціальних шафах (сейфах),
що надійно замикаються.
Документи з різними матеріальними носіями інформації зберігаються окремо згідно з
режимами зберігання документів для цих видів носіїв інформації. У разі вимушеного зберігання різних документів в одному сховищі слід
дотримуватися найнижчих значень температури і відносної вологи.
Тимчасовому відокремленому зберіганню
підлягають документи, уражені біологічними
шкідниками (на місце вилученої справи закла-
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дають картку-замінник справи за формою,
наведеною у додатку 12)».
На особливу увагу заслуговує глава 7 розді
лу VІІІ, в якій унормовано порядок видавання
справ з архівосховищ, а також транспортуван
ня та упакування справ під час їх переміщення
на великі відстані.
У пункті 1 глави 7 зазначено, з якою метою
справи можуть видаватися з архівосховищ:
«1. Справи видаються з архівосховищ для
користування ними і для проведення архівних
робіт з документами (дезінфекція, реставрація, складання довідкового апарату, страхового копіювання, створення фонду користування
тощо)».
При цьому в пункті 11 зауважено, як мають
бути оформлені справи, які дозволяється вида
вати:
«11. Усі справи, що видаються з архіву, повинні бути належним чином оформлені: мати
архівні шифри, аркуш користування архівними документами за формою, наведеною в додатку 30 до цих Правил, засвідчувальний напис
справи за формою, наведеною в додатку 17 до
цих Правил».
У пункті 14 застережено, які документи і за
яких обставин не можна видавати з архівосхо
вища:
«З архівосховища не видають:
оригінали документів за наявності копій
фонду користування;
оригінали унікальних документів (можуть бути видані лише працівникам державної архівної установи (архівного відділу міської
ради) або представникам спеціалізованих закладів для проведення реставраційних робіт
або спеціальних досліджень носіїв інформації
та зовнішніх ознак документів);
документи, що перебувають у незадовільному фізичному стані (за винятком видавання для проведення невідкладних реставраційно-ремонтних робіт);
документи, що не пройшли науково-технічного опрацювання;
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документи під час проведення перевіряння їх наявності та стану, проведення реставраційних та інших видів робіт з ними, під
час ремонту приміщень сховищ, переміщення
документів, у разі настання надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру».
У пункті 16 визначено заходи, яких слід вжи
вати під час переміщення документів за межі
архіву:
«16. Переміщення документів за межі архіву потребує вжиття заходів, що забезпечують їх надійну збереженість. Під час транспортування документів поза межами архіву
необхідно забезпечувати їх охорону та захист
від впливу шкідливих факторів навколишнього
середовища – пилу, вологи, світла, механічних
пошкоджень. За межі установи документи
вивозять тільки в упакованому вигляді та в
закритому транспорті. При багатоденних перевезеннях на великі відстані документи упаковують у водозахисний матеріал і вміщують
у ящики».
У главі 8 розділу VІІІ прописано процедуру
перевіряння наявності та стану справ.
Передусім у цій главі слід звернути увагу на
пункт 2, у якому визначено періодичність про
ведення перевіряння справ постійного, трива
лого (понад 10 років) зберігання та з кадрових
питань.
«2. Перевіряння справ постійного зберігання проводиться раз на 5 років і перед передаванням їх на зберігання до державних архівних
установ, архівних відділів міських рад. Перевіряння справ з кадрових питань (особового
складу) та справ тривалого (понад 10 років)
зберігання проводиться раз на 10 років».
У пункті 4 обумовлено необхідність прове
дення позапланових перевірянь:
«4. Одноразові позапланові перевіряння наявності справ проводяться у разі:
переміщення справ в інше сховище;
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
природного або техногенного характеру;
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зміни завідувача архівом (особи, відповідальної за архів);
припинення установи».
До того ж у цій главі детально прописано
процедуру розшуку документів, нестачу яких
було виявлено в ході перевіряння наявності
справ (пункти 16–19).
У главі 9 розділу VІІІ регламентовано поря
док створення страхового фонду та фонду ко
ристування. Зокрема, у пункті 1 визначено, на
які саме документи і яким шляхом створюють
страхові копії, а також з якою метою формуєть
ся страховий фонд:
«1. На унікальні документи установи, що
внесені до анотованих переліків унікальних
документів, шляхом мікрофільмування створюють страхові копії (негативи першого покоління на рулонній плівці або мікрофішах).
Сукупність страхових копій документів,
що зберігаються в архіві, складає страховий
фонд. Страховий фонд створюється з метою
збереження документної інформації на випадок втрати або пошкодження оригіналів».
У пунктах 2, 3 зауважено, з якою метою і
яким шляхом створюється так званий фонд ко
ристування:
«2. Одночасно зі створенням страхового
фонду створюється фонд користування (позитивні мікрофільми та мікрофіши).
3. Фонд користування може створюватися
також у цільовому порядку на документальні
комплекси, які найбільш використовуються,
шляхом ксерокопіювання або створення документів на електронних носіях (цифрові копії),
що забезпечують ідентичність копії оригіналам».

Розділ IX «Організація документів в
архіві»
У главі 1 цього розділу розкрито зміст понять
«документаційний фонд» та «архівний фонд»
установи.
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Зокрема, у пункті 1 глави 1 визначено склад
документаційного фонду установи:
«1. Документаційний фонд установи складають:
 документи постійного (довічного) зберігання, які є складовою частиною НАФ (у разі
створення таких документів в установі);
документи тривалого (понад 10 років)
зберігання;
документи тимчасового зберігання (до
10 років включно)».
У пункті 2 глави 1 розглянуто види архівних
фондів установи:
«2. Архівний фонд, сформований в архіві
установи, поділяється на такі види:
архівний фонд установи, що складається з документів, створених у процесі її діяльності;
об’єднаний архівний фонд, що є сукупністю цілісних комплексів архівних документів,
утворених у процесі діяльності двох або більше установ – фондоутворювачів;
архівний фонд особового походження,
фондоутворювачем(ами) якого є одна чи
декілька фізичних осіб, прийнятий до архіву
установи».
У главі 2 розділу IX встановлено вимоги до
визначення фондової належності архівних до
кументів і створення архівного фонду.
У пункті 2 глави 2 обумовлено чинники,
що впливають на визначення фондової на
лежності:
«2. На визначення фондової належності документів установи впливають такі чинники:
зміна конституційного ладу держави;
зміна адміністративно-територіального поділу;
зміна форми власності фондоутворювача;
припинення фондоутворювача».
У пункті 5 встановлено правила, яких слід
дотримуватися під час визначення фондової
належності, серед них особливо актуальними в
умовах сьогодення є такі:
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«...
розширення або звуження повноважень,
компетенції, обсягу або територіальних меж
діяльності, зміна підпорядкованості, структури, перейменування або часткова зміна
назви установи, що не супроводжувалося докорінною зміною її основних функцій, не є підставами для розмежування її документів на
два архівних фонди;
...
у разі ліквідації установи з наданням усіх
або частини її функцій одній або декільком особам документи кожної з них утворюють нові
архівні фонди;
документи установ, що тимчасово припинили свою діяльність через злиття, приєднання, поділ, перетворення або в результаті
війн і стихійних лих, а згодом були відновлені
з тими самими функціями, складають єдині
архівні фонди;
особові справи, якщо вони передавалися з
однієї установи до іншої у зв’язку з переведенням працівників, долучаються до фонду
останньої установи».
У главі 3 розділу IX надано рекомендації
щодо встановлення хронологічних меж архів
ного фонду.
Новаціями Правил є визначення у пункті 1
глави 3 понять хронологічних меж особового
архівного фонду та об’єднаного архівного фон
ду, а саме:
«1. Хронологічними межами фонду є:
...
особового архівного фонду — дата народження і смерті фондоутворювача;
об’єднаного архівного фонду – дата утворення (реєстрації) фондоутворювача, створеного у часі першим, та дата припинення фондоутворювача у часі пізніше за всіх утворювачів цього фонду;
... ».
У главі 4 розділу IX наведено приклади
схем систематизації документів у межах ар
хівного фонду.
Кадровик України
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У пункті 3 глави 4 надано рекомендації
щодо систематизації справ усередині архівного
фонду.
«3. Справи систематизуються за декількома ознаками, застосування яких найбільш
раціональне для збереження у фонді логічних
та історичних зв’язків між документами і
створення найзручнішої для використання документів системи їх організації».
У пунктах 4–7 цієї глави на прикладах визна
чено найпоширеніші типи схем систематизації
документів в описах, а саме такі:
 хронологічно-структурний та структур
но-хронологічний;
 функціонально-хронологічний та хроно
логічно-функціональний;
 номінально-хронологічний та хронологіч
но-номінальний.
Особливу увагу слід звернути на пункт 10,
в якому регламентовано порядок систематиза
ції документів з кадрових питань:
«10. Документи з кадрових питань (особового складу) систематизуються відособлено і
включаються в окремий опис за хронологічнономінальною ознакою (за роками та видами
справ). На особові справи звільнених працівників може складатися окремий опис».

Розділ X «Облік документів в архіві»
У главі 1 цього розділу встановлено загальні ви
моги до обліку документів.
У пункті 1 глави 1 визначено, з якою метою
та яким саме чином здійснюється облік:
«1. Облік здійснюється з метою збереженості та контролю за наявністю і рухом документів шляхом визначення кількості і складу в
установлених одиницях обліку і фіксації (реєстрації) приналежності кожної одиниці обліку
до певного комплексу та їх загальної кількості
в облікових документах».
У пункті 2 розкрито зміст поняття «обліко
вий документ», визначено місце зберігання
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облікових документів та місце користування
ними:
«2. Під обліковим документом розуміється
документ установленої форми, що фіксує надходження, вибуття, кількість, склад і стан архівних документів в одиницях обліку.
Облікові документи повинні зберігатись у
робочій кімнаті керівника архіву (особи, відповідальної за архів) у сейфі або металевій шафі,
що опечатується.
Користування обліковими документами
здійснюється у приміщенні архіву в присутності керівника архіву (особи, відповідальної
за архів). Облікові документи архіву (крім
описів) користувачам не видаються».
У главі 2 розділу Х роз’яснено, що саме слід
розуміти під «одиницею обліку». Зокрема, у
пункті 1 цієї глави прописано таке:
«1. Основними обліковими одиницями для
документів незалежно від матеріального носія інформації є архівний фонд (архівна колекція), одиниця зберігання (од. зб.)».
При цьому в пункті 2 уточнено, що одини
цею зберігання документів з паперовими носія
ми є справа.
Крім того, слід звернути увагу на застережен
ня у пункті 4, що стосується обліку документів
особового походження:
«4. Документи особового походження, що
пройшли лише первинне описування, обліковують подокументно, в окремих випадках –
у неописаних справах та аркушах».
У главі 3 розділу Х визначено систему облі
кових документів архіву.
У цій главі в першу чергу слід звернути увагу
на пункт 3, у якому оновлено склад основних
облікових документів:
«3. Склад і форми основних облікових документів є обов’язковими для кожного архіву
установи. До основних облікових документів
належать:
книга надходження та вибуття документів;
список фондів;
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справа фонду;
описи справ;
реєстри описів;
анотовані переліки унікальних документів Національного архівного фонду».
Отже, як бачимо, до звичного раніше складу
додано реєстри описів та анотовані переліки
унікальних документів Національного архів
ного фонду (далі – НАФ).
Відзначимо, що форми основних облікових
документів є в додатках до Правил.
Порядок ведення основних облікових доку
ментів встановлено у главі 4 розділу Х.
У цій главі особливу увагу слід звернути
на пункт 7, в якому деталізовано порядок за
повнення паспорту архіву, який обов’язково
мають складати всі установи, що є джерелами
формування НАФ:
«7. Паспорт архівного підрозділу складають установи, які є джерелами формування
НАФ, за формою, наведеною в додатку 40 до
цих Правил, щороку у двох примірниках, один
з яких надсилається відповідній державній архівній установі (архівному відділу міської ради)
не пізніше 1 грудня року, за який він складений,
а другий залишається в архіві.
Паспорт архіву призначений для сумарного обліку справ постійного, тривалого (понад
10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), що містяться в архіві. У ньому
також наводяться відомості про приміщення
архіву та його працівників.
У разі необхідності до паспорта архіву
відповідно до його розділів складається пояснювальна записка, у якій відображаються відомості про зміни у назві, підпорядкованості, організаційно-правовому статусі
установи, зазначаються причини змін показників порівняно з попереднім паспортом
у назвах та кількості фондів, кількості
справ, крайніх датах справ, умов зберігання. Пояснювальна записка підписується керівником архіву (особою, відповідальною за
архів). ... ».
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Розділ XI «Довідковий апарат до
документів архіву»
У главі 1 цього розділу розкрито зміст понят
тя «система довідкового апарату». Зокрема, у
пункті 1 визначено, що:
«1. Система довідкового апарату – це
комплекс взаємозалежних і взаємодоповнюючих архівних довідників, баз даних про склад,
зміст і місцезнаходження архівних фондів і
(або) архівних документів, що створюється
на єдиній науково-методичній основі для оперативного пошуку документів та найефективнішого використання інформації, що міститься в них».
У пункті 2 встановлено склад обов’язкових
для усіх установ архівних довідників:
«2. Обов’язковими типами архівних довідників є описи, номенклатури, архівні каталоги,
бази даних, що виконують функції цих довідників, а також покажчики, огляди архівних документів, історичні довідки до архівних фондів
установи».
У главі 2 розділу ХІ обумовлено порядок
використання архівних описів і номенклату
ри справ установи як базових довідників для
створення інших видів довідкового апарату
архіву.
У главі 3 прописано порядок створення ар
хівних каталогів і картотек.
У главі 4 визначено вимоги до складання й
застосування покажчиків.
У главі 5 регламентовано різновиди оглядів
архівних документів та прописано правила їх
оформлення.
Главу 6 присвячено вимогам до складання
й оформлення надзвичайно важливого виду
архівного довідника – історичної довідки до
фонду. Зокрема, у пункті 1 подано визначення
понять «історична довідка» і «продовження до
історичної довідки»:
«1. Архів установи складає історичну довідку – документ, що містить відомості з історії
установи та її фонду, характеристику описів,
Кадровик України
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інформацію про склад і повноту документів,
особливості формування справ, їх стан, склад
довідкового апарату до фонду та порядок користування ним.
Історичну довідку до фонду складають під
час першого надходження документів до архіву. У разі поповнення фонду документами за
певний період часу складають продовження до
історичної довідки за цей період часу.
Під час складання історичної довідки використовують інформацію, що міститься в передмові до річних розділів опису».
У другому абзаці пункту 8 наголошено на
необхідності подання історичної довідки та
продовження до неї на розгляд ЕПК державно
го архіву для установ – джерел комплектуван
ня НАФ:
«Якщо установа є джерелом формування
НАФ, історичну довідку (продовження до історичної довідки) подають на розгляд ЕПК відповідного державного архіву одночасно з річним
розділом зведеного опису справ постійного
зберігання».

Розділ XII «Користування документами архіву установи»
У главі 1 цього розділу регламентовано порядок
доступу до документів архіву.
Важливе положення, на яке слід звернути
увагу не лише працівникам архівного підрозді
лу установи, а й керівництву установи щодо на
дання документів користувачам, зафіксовано у
пункті 1:
«1. Архів установи зобов’язаний надавати
документи та довідковий апарат до них для
застосування документної інформації користувачами в економічних, наукових, культурних, політичних цілях, для забезпечення законних прав і інтересів громадян з урахуванням
обмежень, визначених законодавством, а також умов, визначених фондоутворювачем під
час передавання документів до архіву».
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Між тим слід звернути увагу на другий аб
зац пункту 3, у якому обумовлено таке засте
реження:
«Доступ користувачів до документів, на
які поширюється дія Закону України «Про авторське право і суміжні права», здійснюється
відповідно до вимог зазначеного закону».
У главі 2 розділу ХІІ визначено основні фор
ми використання відомостей, що містяться в
архівних документах, а саме:
інформування користувачів (керівництва та структурних підрозділів установи,
державних органів, інших зацікавлених установ, громадян) про наявність в архіві документів та їх зміст;
виконання запитів громадян та установ;
надання документів користувачам для
роботи в читальному залі архіву установи;
видавання документів у тимчасове користування поза архівом;
використання документів архіву при підготовці інформаційних заходів, у засобах масової інформації і публікаціях.
У главі 3 висвітлено питання інформаційно
го забезпечення користувачів шляхом видання
інформаційних листів та довідок.
Главу 4 присвячено виконанню запитів гро
мадян і установ, що надходять до архіву, зокре
ма тематичних запитів і запитів соціальногоправового характеру.
У пункті 2 глави 4 визначено три основні
види документів, що їх складають за результа
тами виконання запитів соціально-правового
характеру:
«2. Інформацію соціально-правового характеру за запитами громадян і установ надають у формі архівної довідки, архівної копії або
архівного витягу».
У пункті 3 встановлено строки виконання
таких запитів:
«3. Виконання запитів соціально-правового характеру здійснюється з дати реєстрації
звернення:
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за документами архіву – до 30 днів
включно;
з використанням тільки довідкового апарату архіву – до 15 днів включно.
Якщо запит складний, строк може бути
продовжено, про що обов’язково повідомляють заявника.
Пересилання непрофільних запитів за їх належністю в інші установи або архіви, а також
інформування про це заявника повинно здійснюватися протягом 5 днів із дати реєстрації звернення. При цьому загальний строк вирішення питання, порушеного у зверненні, не
може перевищувати сорока п’яти днів».
У главі 5 розділу ХІІ регламентовано поря
док надання архівних документів для роботи в
читальному залі та у тимчасове користування
поза архівом.
У главі 6 визначено правила використання
документів архіву при підготовці інформацій
них заходів, у засобах масової інформації та
публікаційній діяльності.

Розділ XIII «Організація роботи
архіву»
У главі 1 цього розділу регламентовано плану
вання роботи архіву.
У другому абзаці пункту 1 глави 1 обумов
лено, що:
«Норми часу і виробітку на виконання кожного виду робіт визначаються відповідно до
рекомендацій Укрдержархіву».
У третьому абзаці пункту 1 прописано поря
док підписання й затвердження річного плану,
а саме:
«Плани підписує завідувач архіву (особа,
відповідальна за архів) і затверджує керівник
установи або керівник структурного підрозділу, до складу якого входить архів».
При цьому нагадаємо, що структурним під
розділом, до складу якого найчастіше входить
архів, є служба діловодства, яка в конкретній
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установі залежно від її масштабу діяльності,
кількості штатних працівників, підпорядкова
ності іншим установам тощо може мати одну з
таких назв: департамент документаційного за
безпечення, управління справами, відділ діло
водства, загальний відділ, канцелярія тощо.
У пункті 2 встановлено правила складання,
оформлення й засвідчення графіку приймання
справ від джерел комплектування архіву та/
або структурних підрозділів. Такий вид роботи
здійснюється архівом щоквартально або щомі
сячно. Між тим у третьому абзаці пункту 2 об
умовлено таке:
«В установах, що не мають структурного
поділу, графік приймання справ в архів установи не складається».
У главі 2 розділу ХІІІ регламентовано питан
ня звітування й обліку роботи архіву.
Зокрема, в цій главі встановлено порядок
складання таких звітних й облікових форм, як:
 звіт про виконання річного плану;
 табель обліку робочого часу;
 індивідуальні щоденники обліку праці.
Глава 3 розділу ХІІІ є новаційною і стосу
ється здійснення контролю за станом архівної
справи.
Згідно з вимогами, визначеними в пункті 1
глави 3, архів установи разом із службою діло
водства мають контролювати:
 стан архівів у підвідомчих установах;
 організацію документів у діловодстві під
відомчих установ;
 стан формування й оформлення справ у
структурних підрозділах установи;
 організацію підготовки документів та
справ до передавання на архівне зберігання.
Періодичність проведення перевірок у
структурних підрозділах самої установи та її
підвідомчих установах зафіксовано в пункті 3
глави 3:
«3. Перевіряння в підвідомчих установах
проводяться не рідше одного разу на п’ять років, а в структурних підрозділах самої установи – не рідше одного разу на рік. Допускається
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проведення позапланових перевірок та конт
рольних перевірок».
Згідно з главою 4 архівам установ дозволяєть
ся надавати платні послуги відповідно до части
ни першої статті 35 Закону України «Про Націо
нальний архівний фонд та архівні установи».
При цьому в пункті 2 цієї глави прописано
таке застереження:
«2. Надання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб,
необхідних для соціального захисту громадян,
здійснюються архівом безоплатно відповідно
до законодавства».

Розділ XIV «Передавання справ на
постійне зберігання»
Цей розділ присвячено процедурі прийманняпередавання справ юридичних осіб, у діяльності
яких утворюються документи НАФ, на постійне
зберігання до державних архівних установ, ар
хівних відділів міських рад.
У главі 1 розділу XIV прописано порядок пе
редавання документів на постійне зберігання.
Так, у пункті 1 цієї глави визначено види
юридичних осіб, у діяльності яких утворюють
ся документи НАФ, що зобов’язані передавати
відповідні документи на постійне зберігання в
обов’язковому порядку:
«1. Відповідно до законодавства державні і
комунальні установи, у діяльності яких утворюються документи НАФ, зобов’язані передавати їх на постійне зберігання до державних
архівних установ, архівних відділів міських рад
після закінчення граничних строків зберігання
в архіві установи, зазначених у главі 5 розділу VI цих Правил».
У пункті 2 визначено види юридичних осіб,
у діяльності яких утворюються документи НАФ,
що можуть передавати відповідні документи на
підставі договору:
«2. Юридичні особи, засновані на приватній формі власності, а також об’єднання гро-

№ 11 (106) листопад 2015

мадян, релігійні організації, документи яких
віднесено до НАФ, можуть передавати їх до
державних та інших архівних установ на підставі договору».
Періодичність передавання документів
встановлено в пунктах 3 і 4:
«3. Передавання документів НАФ на
постійне зберігання здійснюється щороку
згідно з графіками, затвердженими керівниками установи та відповідної державної
архівної установи (архівного відділу міської
ради).
4. В установах з невеликим обсягом справ
постійного зберігання (до 20 справ на рік),
а також у громадських організаціях, що здійснюють діяльність у межах строків скликання, передавання документів на постійне зберігання за погодженням з відповідним державним архівом (архівним відділом міської ради)
здійснюється один раз на 3–5 років або після
закінчення строків скликання».
Важливу вимогу щодо проведення переві
ряння наявності, фізичного та санітарно-гігіє
нічного стану документів зафіксовано в пунк
ті 5:
«5. Перед передаванням справ на постійне
зберігання архівом спільно з представником
державної архівної установи (архівного відділу міської ради) проводиться перевіряння наявності, фізичного та санітарно-гігієнічного
стану документів. Виявлені порушення усуваються архівом установи».
У главі 2 цього розділу визначено вимоги до
оформлення такого обов’язкового документа,
як акт про приймання-передавання докумен
тів установи на постійне зберігання, а також
деяких інших документів, що створюються при
прийманні-передаванні в разі необхідності.
Звертаємо увагу, що форму акта наведено в
додатку 49 до Правил.
У пункті 3 глави 2 наголошено на обов’язку
установи щодо дотримання відповідності під
сумкових записів в описах фактичній наявності
справ, що підлягають передаванню на постійне
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зберігання, та вжиття за необхідності заходів
щодо розшуку відсутніх справ:
«3. Якщо при прийманні-передаванні виявлено невідповідність між підсумковим записом в опису та фактичною наявністю справ, у
кожному примірнику опису складається новий
підсумковий запис, у якому наводяться фактична кількість справ, що є у наявності, та
номери відсутніх справ.
Установа зобов’язана вжити заходів щодо
розшуку відсутніх справ у строки, встановлені державною архівною установою (архівним відділом міської ради). На відсутні справи
складається акт про невиявлення справ (документів), шляхи розшуку яких вичерпано, за
формою, наведеною в додатку 36 до цих Правил, та надається довідка про проведені заходи
щодо їх розшуку».

Розділ XV «Порядок прийманняпередавання документів (справ) під
час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи»
Зміст останнього розділу Правил майже не
відрізняється від аналогічного розділу Пра
вил роботи архівних пiдроздiлiв органiв дер
жавної влади, мiсцевого самоврядування,
пiдприємств, установ i органiзацiй, затвер
джених наказом Державного комiтету архiвiв
України вiд 16 березня 2001 р. № 16, що втра
тили чинність з моменту затвердження нових
Правил.
Цей розділ складається з трьох глав, які від
повідно присвячено питанням:
 приймання-передавання документів під
час зміни керівника установи;
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Правила роботи архівних пiдроздiлiв
органiв державної влади, мiсцевого
самоврядування, пiдприємств,
установ i органiзацiй,
затверджених наказом Державного
комiтету архiвiв України вiд 16
березня 2001 р. № 16 втратили
чинність з моменту затвердження
нових Правил
 приймання-передавання справ під час
зміни керівника архіву (особи, відповідальної за
архів);
 передавання документів у разі припинен
ня установи шляхом її ліквідації, приєднання
або злиття з іншою(-ими) установою(-ами), по
ділу на кілька установ або перетворення на іншу
форму господарювання.
Важливе значення для практичного засто
сування мають додатки, які розміщено напри
кінці Правил. Слід відзначити, що порівняно з
попередніми аналогічними нормативно-пра
вовими актами з організації діловодства та
архівного зберігання документів в установах
їх кількість значно збільшена, а форми удоско
налені й приведені у відповідність до Правил
роботи архівних установ України, затвердже
них наказом Міністерства юстиції України від
8 квітня 2013 року № 656/5.
Сподіваємося, що нові Правила сприятимуть
удосконаленню організації діловодства, уніфі
кації процесів документування управлінської ді
яльності та забезпеченню збереженості архівних
документів у всіх установах. 
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трудовий договір

Юлія Юзова,

консультант з кадрових питань

Звільнення
недобросовісного
працівника — дотримуємось
вимог законодавства

Якісно підібраний склад трудового колективу — неабияке досягнення керівника. Але
трапляються серед працівників такі, хто псує трудову атмосферу своїм недбальством,
нехтуванням вимог правил внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР),
конфліктністю чи зухвалою поведінкою. Певна річ, керівництво прагне позбутися
такого працівника, щоб відновити здорову атмосферу в команді. Керівник може
запропонувати працівникові припинити трудовий договір за угодою сторін (п. 1 ст. 36
КЗпП). Проте часто саме такий працівник не йде на компроміс і відмовляється від
звільнення та ще й може погрожувати зверненнями до суду. Тому звільнити його
можна лише забезпечивши для цього вичерпну документальну доказову базу

В

ідповідно до статті 29 КЗпП власник або
уповноважений ним орган (далі — робо
тодавець) зобов’язаний до початку
роботи:
 роз’яснити працівникові його права й
обов’язки, проінформувати під підпис про
умови праці;
 ознайомити працівника з ПВТР;
 визначити працівникові робоче місце,
забезпечити його необхідними для роботи засо
бами.
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Лише забезпечивши дотримання цих вимог
трудового законодавства, роботодавець має
право висувати претензії до працівника щодо
невиконання ним своїх посадових (трудових)
обов’язків або недотримання ПВТР.
Якщо порушення трудової дисципліни, зо
крема невиконання або неналежне виконання
працівником своїх обов’язків, стало система
тичним, роботодавець може навіть звільнити
працівника. На підставі пункту 3 статті 40 КЗпП
трудовий договір, укладений на невизначений
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строк, а також строковий договір до закінчен
ня строку його чинності можуть бути розірвані
роботодавцем у разі систематичного неви
конання працівником без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим до
говором або ПВТР, якщо до працівника раніше
застосовувалися заходи дисциплінарного чи
громадського стягнення.
Що мається на увазі під «систематичним
невиконанням»? Згідно з пунктом 23 поста
нови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від
6 листопада 1992 р. № 9 із підстав, передбаче
них пунктом 3 статті 40 КЗпП, працівник може
бути звільнений лише за проступок на роботі,
вчинений після застосування до нього дис
циплінарного або громадського стягнення за
невиконання без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або
ПВТР. У таких випадках враховуються ті заходи
дисциплінарного стягнення, які встановлені чин
ним законодавством і не втратили юридичної
сили за давністю або зняті достроково (ст. 151
КЗпП), і ті громадські стягнення, які застосовані
до працівника за порушення трудової дисциплі
ни за положенням або статутом, що визначає
діяльність громадської організації, і з дня на
кладення яких до видання наказу про звільнення
минуло не більше року.
Стаття 151 КЗпП регламентує порядок зняття дисциплінарного стягнення: якщо протя
гом року з дня накладення дисциплінарного
стягнення працівника не буде піддано новому
дисциплінарному стягненню, то він вважається
таким, який не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення
трудової дисципліни та до того ж проявив себе
як сумлінний працівник, то стягнення може бути
зняте до закінчення року. Протягом строку дії
дисциплінарного стягнення заходи заохочення
до працівника не застосовуються.
Види стягнень за порушення трудової дисци
пліни визначені статтею 147 КЗпП:
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Якщо протягом року з дня
накладення дисциплінарного
стягнення працівника не буде піддано
новому дисциплінарному стягненню,
то він вважається таким, який не
мав дисциплінарного стягнення
 догана;
 звільнення.
За порушення трудової дисципліни до пра
цівника може бути застосовано тільки один з
указаних заходів стягнення.
Законодавством, статутами та положеннями
про дисципліну можуть бути передбачені для
окремих категорій працівників й інші дисциплі
нарні стягнення, наприклад, Положенням про
дисципліну працівників залізничного тран
спорту, затвердженим постановою КМУ «Про
Положення про дисципліну працівників заліз
ничного транспорту» від 26 січня 1993 р. № 55 і
погодженим із Радою профспілки залізничників
і транспортних будівельників України 29 липня
1992 р., установлено, що на працівників заліз
ничного транспорту можуть накладатися такі
стягнення:
 догана;
 позбавлення машиністів права керування
локомотивом із наданням роботи помічником
машиніста, а також позбавлення свідоцтва водія
моторно-рейкового транспорту незнімного
типу та свідоцтва помічника машиніста локомо
тива з наданням роботи, не пов’язаної з керу
ванням локомотивом і моторно-рейковим
транспортом, на строк до року;
 звільнення.
Як приклад можна також навести статтю 9
Дисциплінарного статуту прокуратури Украї
ни, затвердженого постановою Верховної Ради
України від 6 листопада 1991 р. № 1796-XII
(далі — Дисциплінарний статут прокуратури),
якою передбачені такі дисциплінарні стягнення:
Кадровик України
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 догана;
 пониження в класному чині;
 пониження в посаді;
 позбавлення нагрудного знаку «Почесний
працівник прокуратури України»;
 звільнення;
 звільнення з позбавленням класного чину.
Роботодавцем мають бути також дотрима
ні строки для застосування дисциплінарного
стягнення: безпосередньо за виявленим про
ступком, але не пізніше місяця з дня його вияв
лення, не рахуючи часу звільнення працівника
від роботи у зв’язку з тимчасовою непраце
здатністю або перебування його у відпустці;
дисциплінарне стягнення не може бути накла
дене пізніше шести місяців із дня вчинення про
ступку (ст. 148 КЗпП).
Вирішуючи питання щодо накладання дис
циплінарного стягнення, роботодавець також
має уважно ставитися до поважних причин, які
спричинили невиконання або неналежне ви
конання працівником своїх обов’язків. Тобто
обов’язковою умовою правомочності застосу
вання до працівника дисциплінарного стягнення
є наявність вини працівника в невиконанні або
неналежному виконанні обов’язків, вчинених за
умислом чи з необережності, роботодавець має
довести вину працівника. Якщо причиною неви
конання або неналежного виконання трудових
обов’язків були хвороба працівника, його недо
статня кваліфікація або інші незалежні від нього
обставини, вважається, що його вини немає.
Застосування роботодавцем дисциплінар
них стягнень визначається статтею 149 КЗпП.
У разі застосування дисциплінарного стяг
нення у вигляді звільнення з підстав, перед
бачених пунктом 3 статті 40 КЗпП, попередньо
необхідно отримати згоду виборного органу
(профспілкового представника) первинної
профспілкової організації (далі — профспілки),
членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП), крім ви
падків, коли трудовий договір із зазначених під
став розривається з прокурором, працівником
органу внутрішніх справ, Служби безпеки Украї
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ни, Державного бюро розслідувань України, На
ціонального антикорупційного бюро України чи
органу, що контролює доде ржання податкового
законодавства. Стаття 10 Дисциплінарного ста
туту прокуратури дозволяє звільнення осіб, на
городжених нагрудним знаком «Почесний пра
цівник прокуратури України», лише за поперед
ньою згодою Генерального прокурора України.
Розірвати трудовий договір роботодавець
має право не пізніш як через місяць із дня одер
жання згоди профспілки.
Звільнення з ініціативи роботодавця осіб,
обраних до складу профспілкових органів і не
звільнених від виробничої роботи, допускаєть
ся, крім додержання загального порядку, лише
за попередньою згодою профспілкового органу,
членами якого вони є, а голів і членів профспіл
кових органів на підприємстві — лише за згодою
об’єднання профспілкового органу.
Розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця без згоди профспілки допускаєть
ся у випадках, визначених статтею 431 КЗпП,
якщо на підприємстві немає профспілки чи пра
цівник не є її членом.
Отже, якщо працівник, на думку керівництва,
не виконує свої трудові обов’язки або виконує їх
не в повному обсязі, керівнику для прийняття
подальших управлінських рішень слід пересвід
читися в тому, що:
 працівник ознайомлений під підпис зі сво
їми посадовими обов’язками;
 працівникові доручалася певна робота,
яка відповідає його посадовим (службовим)
обов’язкам, а він її не виконав.
Зазвичай посадові обов’язки детально ви
значаються у трудовому договорі та/або в по
садовій (робочій) інструкції працівника (якщо
трудовий договір оформляється на підставі
заяви про прийняття на роботу та наказу або
розпорядження про прийняття на роботу або
призначення на посаду). Якщо в одному з цих
документів детально описуються функціональ
ні обов’язки працівника, які він повинен викону
вати, документи мають усі необхідні реквізити
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та підписи, то роботодавець має право накласти
на працівника дисциплінарне стягнення в разі
невиконання останнім своїх обов’язків.
Важливою для роботодавця під час організа
ції трудового процесу є вимога статті 31 КЗпП,
яка встановлює роботодавцеві заборону вима
гати від працівника виконання роботи, необу
мовленої трудовим договором.
Якщо ж поведінка працівника та його став
лення до виконання обов’язків створює конфлік
тність та у трудовому договорі немає частини
посадових обов’язків працівника та/або посадо
вої (робочої) інструкції, роботодавець має бути
готовий до того, що в разі виникнення трудового
спору суд може не визнати законними дії робо
тодавця щодо застосування дисциплінарного
стягнення у формі звільнення, оскільки обов’язки
працівника чітко не були визначені. До того ж у

наказі про звільнення не можна буде послатися
на посадову інструкцію (посадові обов’язки), яку
працівник, на думку роботодавця, не виконував,
як того вимагає стаття 30 КЗпП (працівник пови
нен виконувати доручену йому роботу особисто
та не має права передоручати її виконання іншій
особі, за винятком випадків, передбачених зако
нодавством).
У разі коли трудовий договір оформлюється
окремим документом, можна не лише детально
відобразити в ньому всі посадові обов’язки (це
зручно зробити окремим додатком), а й визна
чити окремим пунктом договору перелік усіх
організаційних документів і локальних актів,
якими працівник повинен керуватися в роботі, із
зазначенням факту ознайомлення працівника з
цими документами до підписання договору (додаток).
Додаток

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № ___
___________________

«___» ________ 20 ___ р.

місце, де укладається договір

дата укладання

1. Сторони договору:__________________________________________________________________
назва підприємства, організації або установи

(далі — Підприємство),
в особі ________________________________________________________ (далі — Роботодавець),
посада і ПІБ керівника

який діє на підставі _______________________________________________________, з одного боку,
статуту, положення тощо

та громадянина _________________________________________ (далі — Працівник), з іншого боку,
ПІБ особи, з якою укладається договір

керуючись КЗпП, уклали цей Трудовий договір (далі — Договір) про таке:
2. Загальні положення
2.1. За цим Договором Працівник приймається на роботу до _________________________________
___________________________________________________________________________________
найменування підприємства

у _________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу

на посаду/за професією _______________________________ і зобов’язується особисто виконувати роботу в межах трудових обов’язків, визначених цим Договором, із підляганням прави-

96

Кадровик України

трудовий договір

лам внутрішнього трудового розпорядку, внутрішнім розпорядчим документам Підприємства.
Роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати всі необхідні умови для виконання Працівником посадових обов’язків, внутрішніх розпорядчих документів
Підприємства.
2.2. Місце роботи Працівника _____________________________________________.
визначене робоче місце працівника

2.3. Робота за цим Договором є для Працівника ______________________________

основною, зовнішнім (внутрішнім) сумісництвом

2.4. Умови праці на робочому місці Працівника ______________________________.
2.5. Наявність на робочому місці, де буде працювати Працівник, небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я ___________________________.
2.6. Договір набирає чинності з « ____» _______ 20 ___ р. відповідно до наказу по Підприємству.
дата початку роботи

2.7. Працівникові встановлюється строк випробування тривалістю _________________ з метою
місяці(в)

перевірки відповідності дорученій роботі.
3. Права й обов’язки Працівника
3.1. Працівник має право на:
3.1.1. Надання йому роботи, обумовленої цим договором.
3.1.2. Забезпечення безпеки й умов праці, що відповідають вимогам охорони праці.
3.1.3. Своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати згідно з кваліфікацією, складністю,
кількістю та якістю виконаної роботи.
3.1.4. Повну та достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці.
3.1.5. Пільги та компенсації за роботу в умовах небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще
не усунуто, за чинним законодавством і колективним договором.
3.2. Працівник зобов’язаний:
3.2.1. Сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, покладені на нього цим договором і посадовою
інструкцією.
3.2.2. Дотримуватися вимог локальних нормативних актів та організаційних документів Роботодавця,
безпосередньо пов’язаних із трудовою діяльністю Працівника, з якими він був ознайомлений до підписання цього Договору, а саме:
— колективного договору Підприємства;
— правил внутрішнього трудового розпорядку, чинних на Підприємстві;
— вимог охорони праці та забезпечення безпеки праці;
— положення про структурний підрозділ Підприємства;
— посадової/робочої інструкції на посаду/професією.
3.2.3. Дотримуватися трудової дисципліни.
3.2.4. Дбайливо ставитися до майна Роботодавця, в т. ч. до майна третіх осіб, що знаходиться в Роботодавця, за яке останній несе відповідальність, а також до майна інших працівників.
3.2.5. Негайно повідомляти Роботодавця або безпосереднього керівника про виникнення ситуації,
яка становить загрозу життю та здоров’ю людей, збереженню майна, вказаного у п. 3.2.4 Договору.
3.2.6. Працівник зобов’язаний виконувати інші обов’язки, передбачені трудовим законодавством
України та посадовою інструкцією.
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4. Права й обов’язки Роботодавця
4.1. Роботодавець має право:
4.1.1. Вимагати від Працівника сумлінного виконання обов’язків за цим Договором.
4.1.2. Видавати локальні акти, безпосередньо пов’язані з трудовою діяльністю Працівника, зокрема
Правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги щодо охорони праці та забезпечення безпеки праці.
4.1.3. Застосовувати до Працівника дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, встановленому КЗпП та іншими нормативно-правовими актами.
4.1.4. Заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю заходами заохочення.
4.1.5. Інші права, передбачені трудовим законодавством України.
4.2. Роботодавець зобов’язаний:
4.2.1. Надати Працівникові роботу, обумовлену цим Договором.
4.2.2. Забезпечити безпеку та умови праці Працівника, які відповідають нормативним вимогам до
охорони праці.
4.2.3. До початку роботи:
4.2.3.1. Роз’яснити Працівникові його права й обов’язки, проінформувати під підпис про умови праці,
наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, право на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно
до чинного законодавства та колективного договору.
4.2.3.2. Ознайомити Працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним
договором.
4.2.3.3. Визначити Працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.
4.2.3.4. Проінструктувати Працівника щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
4.2.4. Забезпечувати Працівника обладнанням, інструментами, технічною документацією та іншими
засобами, необхідними для виконання ним трудових обов’язків.
4.2.5. Виплачувати у повному розмірі належну Працівникові заробітну плату у встановлені терміни
згідно з умовами, зазначеними в цьому Договорі та додатках до нього.
4.2.6. Обробляти та забезпечувати захист персональних даних Працівника на підставі законодавства.
4.2.7. Знайомити Працівника під підпис із прийнятими локальними нормативними актами, безпосередньо пов’язаними з його трудовою діяльністю.
4.2.8. Забезпечувати побутові потреби Працівника, пов’язані з виконанням ним посадових/робочих
обов’язків.
4.2.9. Оплачувати навчання Працівника в разі виробничої необхідності з метою підвищення його кваліфікації.
4.2.10. Роботодавець виконує інші обов’язки, передбачені трудовим законодавством й іншими нормативно-правовими актами, що містять норми трудового права, Колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та цим Договором.
5. Оплата праці та соціальні гарантії
5.1. За виконання трудових обов’язків Працівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі
_______ грн на місяць.
5.2. Заробітна плата виплачується Працівникові відповідно до вимог статті 115 КЗпП.
5.3. Працівникові надаються гарантії та виплачуються компенсації, передбачені законодавством про
працю та системою преміювання, визначеною Колективним договором Підприємства.
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5.4. Працівник підлягає всім видам загальнообов’язкового державного соціального страхування на
підставі вимог законодавства України.
6. Робочий час і час відпочинку
6.1. Працівникові згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановлюється
_____________________________________________________________________________________ .
вказується кількість робочих днів, вихідних на тиждень або періодичність змінної роботи

Працівникові встановлюється ________ перерва(и) для відпочинку та харчування тривалістю ___ хв.
Тривалість робочого часу не має перевищувати 40 годин на тиждень.
6.2. Працівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю _______ календарні(их) дні(в) у
строки, передбачені Графіком відпусток.
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути меншою за 24 календарні дні.
6.3. Працівникові надається щорічна додаткова відпустка __________________________________
найменування відпустки

___________________________________ тривалістю ____________ календарні(их) дні(в)
за КЗпП

відповідно до Колективного договору та ________________________________________________
найменування нормативного документа, згідно з яким

__________________________________________________________________________________.
визначається право на додаткову відпустку

6.4. За сімейними обставинами та з інших поважних причин Працівникові на підставі його письмової
заяви може бути надано відпустку без збереження заробітної плати. Тривалість зазначеної відпустки визначається за згодою Сторін та законодавством України.
7. Відповідальність сторін Договору
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених Договором, Сторони
несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.
7.2. Роботодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю Працівника, пов’язану з виконанням останнім своїх трудових обов’язків.
8. Зміна та припинення Договору
8.1. Зміни та доповнення до Договору вносять лише за взаємною згодою Сторін та письмово оформляють додатковою угодою.
8.2. Договір припиняє свою дію:
8.2.1. За письмовою згодою сторін.
8.2.2. З інших підстав, передбачених трудовим законодавством України.
9. Заключні положення
9.1. Спори та розбіжності Сторін із питань дотримання умов цього Договору вирішуються за згодою
Сторін, а в разі недосягнення угоди розглядаються комісією з трудових спорів і (або) судом у порядку,
передбаченому законодавством України.
9.2. Відносини Сторін, не передбачені цим Договором, визначаються чинним законодавством України.
9.3. Працівник для оформлення трудових відносин пред’являє Роботодавцеві паспорт і надає копію
документа про освіту; копію документа про перепідготовку чи підвищення кваліфікації (за наявності);
трудову книжку; копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію страхового свідоцтва; військовий квиток (якщо працівник військовозобов’язаний); документ
про стан здоров’я (у випадках, передбачених законодавством).
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10. Зберігання Договору
Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та
зберігаються по одному в кожної зі Сторін.
11. Відмітка про розірвання Договору
Трудовий договір розірваний сторонами «____» ____________ 20__ р.
_________________________________________________________________________________
підстави припинення договору вносяться з посиланням на статті КЗпП

Реквізити та підписи сторін:
Роботодавець:
Роботодавець
____________
посада

Працівник:
Працівник
______ _________________
підпис

ПІБ

Примірник трудового договору
отримав
_______ _________________
підпис

«___» _____________ 20___ р.
дата

Свій підпис про ознайомлення на організа
ційних документах і локальних актах працівник
проставляє вже після укладання договору, але
до того, як стане до виконання своїх обов’язків.
У разі виникнення трудового спору роботода
вець матиме додаткові докази того, що він довів
до відома працівника зміст усіх необхідних до
кументів до початку його роботи. Працівникові в
такому разі буде складно наполягати на тому, що
він не знайомий з указаними в актах вимогами
та відомостями. Вагомим аргументом щодо по
інформованості працівника про зміст посадової
інструкції буде видана йому на руки копія, отри
мання якої працівник засвідчує своїм підписом
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ПІБ

«____» ___________ 20___ р.
дата

на оригіналі під час ознайомлення перед почат
ком роботи. Посадова інструкція обов’язково за
кінчується такою відміткою:
«З посадовою інструкцією ознайомлений(а),
завірену належним чином копію отримав(ла)
______________ _____________
(підпис)
(ПІБ)
«_____» ______________ 20 ___ р.
Конкретні дії роботодавця щодо звільнення
працівника за невиконання без поважних при
чин обов’язків, покладених на нього трудовим
договором, розглянемо в наступному номері
журналу. 
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Вебінар

Відрядження:

практичні запитання
На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Чи потрібно виходити на роботу працівнику в день вибуття у
відрядження, якщо потяг відправляється ввечері після закінчен
ня робочого часу?
У пункті 12 розділу І Інструкції зазна
чено, що питання виходу працівника
на роботу в день вибуття у відряджен
ня та в день прибуття з відрядження регулюєть
ся правилами внутрішнього трудового розпо
рядку підприємства. Процедуру вирішення
цього питання доцільно врегулювати в поло
женні про відрядження, яке може бути як само
стійним документом, так і складовою частиною
колективного договору або Положення про

оплату праці. Тривалість робочого часу та часу
відпочинку встановлюються роботодавцем у
правилах внутрішнього трудового розпорядку
або в колективному договорі з дотриманням
норм законодавства про працю. Також слід
звернути увагу на вимоги пункту 4 розділу ІІ
Інструкції про те, що добові виплачуються з
урахуванням дня вибуття у відрядження та дня
прибуття до місця постійної роботи, що зара
ховуються як два дні відрядження.

Чи можна прийняти від працівника для відшкодування витрат на
відрядження роздрукований електронний проїзний документ на
потяг?
У зв’язку із впровадженням електрон
них документів на залізничному тран
спорті наказом Міністерства фінансів
України від 19 липня 2013 р. № 667
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унесено норми до Інструкції про службові від
рядження в межах України та за кордон, затвер
дженої наказом Міністерства фінансів України
від 13 березня 1998 р. № 59 (далі – Інструкція).
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Пункт 12 розділу ІІ Інструкції наголошує, що в
разі використання направленим у службове
відрядження працівником електронного проїз
ного/перевізного документа на потяг підста
вою для відшкодування витрат на його при
дбання є роздрукований на паперовому носії
посадковий документ (у разі перевезення бага
жу — роздрукований на паперовому носії пере
візний документ; у разі окремого замовлення
послуги (послуг із користування комплектом
постільних речей, резервування місць) — роз
друкований на паперовому носії документ на
послуги). У разі повернення електронного про
їзного/перевізного документа на потяг до звіту

додається роздрукований на паперовому носії
документ на повернення. Інформацію про на
явність і статус електронного проїзного доку
мента можна перевірити на офіційному сайті
Державної адміністрації залізничного тран
спорту України. Отже, в разі використання пра
цівником електронного проїзного документа
на потяг підставою для відшкодування витрат
на його придбання є роздрукований на папе
ровому носії посадковий документ (без по
садкового талону та документа про оплату).
Це підтверджено листом Міністерства фінансів
України від 19 грудня 2013 р. № 31-07230-1610/36949.

Чи обов’язково вимагати від працівника складання завдання й
кошторису витрат на відрядження?

У випадку направлення державних
службовців, а також працівників бю
джетних організацій у відрядження в
межах України документами, обов’язковими для
оформлення таких службових відряджень і від
шкодування понесених у таких відрядженнях ви
трат, є наказ про відрядження, довідка-розраху
нок на виданий аванс, складена в довільній фор
мі, звіт про використання коштів, наданих на
відрядження, і документи в оригіналі, які під
тверджують вартість витрат у відрядженні. Чин
не законодавство України не передбачає необ
хідності оформлення таких документів, як за
вдання на відрядження, кошторис витрат на
відрядження та звіт про виконану у відряджен
ні роботу. Але враховуючи те, що керівник є осо
бою, відповідальною за фінансово-господарську
діяльність підприємства, він може прийняти рі
шення про складання додаткових документів, які
необхідні для контролю за використанням ко
штів підприємства. У випадку направлення дер
жавних службовців, а також працівників бю
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джетних організацій у відрядження за кордон,
пунктом 1 розділу III Інструкції визначено, що
відрядження за кордон здійснюється відповід
но до наказу (розпорядження) керівника під
приємства після затвердження технічного за
вдання і кошторису витрат.
Згідно з пунктом 17 розділу III Інструкції
після повернення із закордонного відрядження
працівник зобов’язаний до закінчення п’ятого
банківського дня, наступного за днем прибуття
до місця постійної роботи, подати звіт про ви
користання коштів, наданих на відрядження (ра
зом з оригіналами документів, що засвідчують
вартість понесених у зв’язку з відрядженням ви
трат), а також у разі відрядження до держав, в’їзд
громадян України на територію яких здійсню
ється за наявності візи (дозволу на в’їзд), — заві
рені відділом кадрів або головним бухгалтером
ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи
документа, що його замінює, з прізвищем від
рядженого працівника, відмітками про перетин
кордону України та візою держави відрядження.
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ПЕРСОНАЛ
104 Інтерв’ю
108 НR практика

ІНТЕРВ’Ю

Трансформація

корпоративної
культури

Бурак Баккалоглу, віце-президент
по роботі з персоналом Ericsson в
регіоні Північна Європа і
Центральна Азія, розповідає про
нещодавно реалізований проект
зі зміни корпоративної культури

«Кадровик України»: Чому виникла потреба
в трансформації корпоративної культури?
Бурак Баккалоглу: Ми оновлюємо стратегію

Ericsson у нашому регіоні. Передусім ми виходили з потреб бізнесу. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій змінюється постійно та
нестримно: з’являються нові ринкові тенденції —
раніше нетрадиційні для цього ринку гравці, які
встановлюють свої правила гри й у результаті

104

трансформують очікування кінцевих користувачів. Аби залишатися лідером на мінливому ринку,
потрібно, щоб ваша стратегія відповідала змінним
обставинам. Рік тому ми переглянули наші бізнесцілі в регіоні та внесли уточнення до стратегії для
того, щоб вона краще відповідала поточному моменту. І тоді ж виникло розуміння того, що будьяка зміна бізнес-стратегії неминуче спричиняє
трансформацію підходів до роботи, зміну внут
рішньої корпоративної культури.
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ІНТЕРВ’Ю

Наша компанія існує вже 137 років, і за цей час
в Ericsson сформувалася дуже сильна корпоративна культура. Всіх співробітників об’єднують спільні
цінності — повага, професіоналізм і наполегливість.
Вони залишаються незмінними протягом багатьох
років. Але ми розуміємо, що крім ключових цінностей, які є моральними й етичними орієнтирами для
співробітників, нам необхідно визначити і конкретні підходи в роботі, які допомагали б досягати стратегічних цілей.

«Кадровик»: Як ви визначили ці підходи?
Бурак: Ми застосували три різних способи здобуття й аналізу інформації. Передусім, це наше
традиційне щорічне опитування співробітників,
за допомогою якого ми визначаємо, що працює
добре, а що ми можемо змінити або поліпшити. Так само були виявлені зони, що потребують поліпшення нашою командою лідерів. Ми
також залучили зовнішніх консультантів, які
опитали майже 800 наших співробітників, а потім запропонували змінити структуру та запровадити нові напрями та способи роботи в організації.
Всі три джерела пропонували нам приблизно
одні й ті ж рішення. У нас було чітке розуміння того,
що саме нам потрібно покращувати. У результаті
ми визначили чотири напрями роботи, на яких хотіли б зосередитися для того, щоб досягти поставлених стратегічних цілей:
 Працювати як єдина команда незалежно від
географічного розташування.
 Прагнути перевершувати очікування в тому,
над чим ти працюєш, нести повну відповідальність
за свої дії та постійно підіймати професійну планку.
 Удосконалювати взаємини з клієнтами та
партнерами, допомагаючи їм вирішувати найбільш
важливі для них бізнес-завдання.
 Заохочувати інноваційні підходи в роботі та
виправданий ризик.
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Ось чотири напрями, які лягли в основу трансформації корпоративної культури Ericsson на
пострадянському просторі.

«Кадровик»: Що ви розумієте під «заохоченням виправданого ризику»?
Бурак: Ми заохочуємо інновацію, даючи людям

можливість піти на ризик. Ти робиш помилку, вчишся на помилці та йдеш далі. У будь-якій інноваційній
компанії або проекті помилки неминучі. Важливо,
щоб ризик був виправданим і людина була готова
нести за нього відповідальність. Ти даєш людині
певну автономність і незалежність, дозволяєш їй
ризикнути, щоб знайти нові й інколи несподівані рішення — а це, власне, і є інновація.

«Кадровик»: Що робити, щоб зміни в корпоративній культурі почали працювати?
Бурак: Слів тут недостатньо, потрібно, щоб люди

поділяли вашу точку зору. І кращий спосіб зробити це — звернутися до їхнього досвіду, створити
контекст, близький конкретній людині, який дасть
змогу не просто повірити в правильність обраних
напрямів, але й мотивуватиме співробітників на визначення конкретних кроків, які потрібно зробити
для того, щоб досягти мети.
Ми почали з розробки платформи та методології для обговорення змін у корпоративній культурі
кожної команди. Співробітники аналізують сильні
та слабкі сторони своєї роботи, а також ті виклики
та завдання, які стоять перед ними. Потім вони визначають можливості й амбіції команди, обговорюють конкретні кроки та рішення, необхідні для того,
щоб досягти поставлених стратегічних цілей, а також роль кожного на цьому шляху.
Ми почали цей процес із команди топ-ме
неджерів, які потім провели таке обговорення
в ширшій команді лідерів. А кожен лінійний менеджер провів подібні дискусії всередині своїх команд.
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Крім того, в нас працюють чотири проектні гру
пи з представників різних департаментів, сфокусовані на подальшому просуванні всіх чотирьох напрямів усередині компанії, включаючи обговорення конкретних змін у підходах до роботи.
Звичайно ж, ми використовуємо наші HRпроцеси для підтримки необхідного контексту. Наприклад, ми створюємо ситуацію, коли в людей є
можливість заохотити інноваційні процеси за допомогою змагань, винагород і призів. Крім того,
важливо, що топ-менеджмент витрачає час на те,
щоб показати на своєму прикладі, як саме потрібно
діяти.

«Кадровик»: Наскільки складно переконати
лідерів у необхідності переходу на нову
модель?
Бурак: Коли ми вперше заговорили про те, що по-

трібно міняти культуру поведінки в компанії, всі з
цим погодилися. Розуміння того, що зміни необхідні, значно полегшило наше завдання. Але найважливішим завданням було пояснити, що необхідні
саме термінові зміни. Ми всі розуміли, що потрібно
мінятися. Але довелося донести до людей, що зміни потрібні терміново.

«Кадровик»: Як прищепити корпоративну
культуру новачкам, які її не поділяють, але є
цінними фахівцями?
Бурак: Уже на стадії підбору персоналу ми ви-

бираємо людей із певним стилем поведінки, здатних вписатися в нашу корпоративну культуру.
Ми наймаємо їх із прицілом на майбутнє, тому
що саме правильна комбінація талантів гарантує
ефективний розвиток бізнесу. А під талантом ми
передусім розуміємо поєднання трьох найважливіших критеріїв: продуктивність праці, потенціал і дотримання корпоративних принципів. Це
обов’язкові вимоги. Звичайно, не буває 100 % збі-
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гу, але нам подобається, якщо людина має власний погляд на речі.
Я б не сказав, що так складно прищепити нашу
корпоративну культуру новачкам. Адже якщо людина вирішила стати частиною команди, вона внутрішньо готова розділяти корпоративні цінності та
культуру. І якщо ми беремо когось на роботу, ми
впевнені, що ця людина нам підходить.
Адже це рішення взаємне. Зрозуміло, що в нас
добре розвинена система обміну інформацією, ми
інформуємо співробітників про все, що відбувається в компанії. Для нас важливий зворотний зв’язок,
і якщо співробітник стикнувся з проблемою, то він
завжди може прийти до свого менеджера та все обговорити. Це один з основних принципів роботи —
доступність керівника для команди.

«Кадровик»: Чи прописані вимоги до зовнішнього вигляду ваших співробітників?
Бурак: Для нас важливо, досягають люди результату чи ні, як саме вони виконують свої обов’язки.
Лише на перемовинах із партнерами ми одягаємося належним чином, дотримуючись ділового стилю
одягу. Я б не сказав, що в нас якісь виняткові правила та вимоги в цьому напрямі.
«Кадровик»: Це стосується і топ-менеджерів?
Бурак: Я вірю в те, що керівник вищої ланки має

бути прикладом, і якщо ти постійно одягнений у
костюм і галстук, складно чекати, що твої співробітники ходитимуть у джинсах і майках. Звичайно,
ти чекатимеш від них стриманого стилю одягу. Це
не костюм, але й не зовсім неформальна одежа.
На мою думку, зовнішній вигляд може впливати
на кар’єру, залежно від того, яку кар’єру ви обираєте.

«Кадровик»: За які вчинки, дії або бездіяльність компанія звільняє працівників?
Кадровик України
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Бурак: Якщо хтось виконує свою роботу гірше,

ніж очікується, ми створюємо для цієї людини програму для поліпшення її навиків і умінь. Таким чином ми даємо людині змогу протягом одного-двох
років поліпшити свої навики. Один із результатів:
77 співробітників, які за результатами щорічного
оцінювання отримали оцінку нижче очікуваної,
змогли поліпшити свої навики за допомогою подіб
них програм.
Ми впевнені, що можемо навчити цих людей
працювати краще за допомогою коучингу та різних програм, які допоможуть їм покращувати їхні
навики та здібності. Ми практикуємо позитивний
підхід — прагнемо допомогти таким людям почати
працювати краще, шукаємо рішення, що дадуть їм
змогу досягти більшої продуктивності праці, займаємося навчанням. Рішення про звільнення приймається лише в крайньому випадку.

«Кадровик»: Якими методами ви запобігаєте
ризику розголошення важливих секретів
фахівцями, які звільняються?
Бурак: Ми маємо суворі внутрішні правила щодо
нерозголошення комерційних таємниць і конфі-
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денційної інформації. Зрозуміло, це правило підкріплюється і юридично (всі підписують угоду про
нерозголошення), і технічно, на рівні ІТ і системи
безпеки. У нас є величезна кількість патентів і суворі
правила щодо всього того, що стосується розробок.
Ми намагаємося донести до співробітників важливість запобігання витокам.

«Кадровик»: Як ви вивчаєте досвід колег по
бізнесу?
Бурак: Є два ресурси для цього. По-перше, нефор-

мальне особисте спілкування. Це добре працює. Ви
просто обговорюєте з колегами по бізнесу те, які
завдання стоять перед вами з точки зору корпоративної культури. Насправді майже всі стикаються з однаковими проблемами. У наших партнерів
і клієнтів є подібні потреби. Тому ви можете досить відкрито говорити про ці речі та порівнювати
завдання. Ну і другий спосіб — це залучення зов
нішніх консультантів. Вони приносять знання про
наявні кращі практики. Якщо вам потрібна значна
трансформація, глибинне розуміння тенденцій, порівняння з лідерами ринку, то краще скористатися
зовнішньою допомогою. 
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Помилки в роботі
HR-менеджера:

аналізуємо причини,
усуваємо наслідки

Юлія Шатько,
консультант
з управління
персоналом

Коло обов’язків HR-менеджерів у різних компаніях істотно
відрізняється, а сама професія менеджера з персоналу
оточена величезною кількістю помилкових уявлень і очікувань.
У результаті помилка стає очевидною тоді, коли прорахунки
HR-менеджера починають впливати на роботу інших
працівників і на бізнес-показники в цілому. Спробуємо
розібратися в причинах виникнення помилок і проаналізуємо
найпоширеніші з них

Причини неякісної роботи
HR-менеджера
Профнепридатність
На жаль, багато роботодавців не розуміють різниці
між інспектором з кадрів і менеджером з персоналу,
щиро вважаючи, що основне завдання і того, й іншого «займатися людьми», але і функціонал, і професійні знання цих фахівців різні. Навіть особисті
характеристики цих працівників істотно різняться.
Кадровик може бути інтровертом, орієнтованим
на процес, комфортно почувати себе, постійно
працюючи з документами, тоді як HR-менеджер —
орієнтований на людей екстраверт. Що ж станеться,
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якщо замкненому за вдачею кадровику доведеться
взяти на себе роль, наприклад, менеджера з підбору й адаптації персоналу, яка передбачає постійне
спілкування з людьми? Крім елементарного браку
знань і досвіду в цій сфері, кадровик зазнаватиме
ще й постійного психологічного дискомфорту, який
призведе до професійного вигорання фахівця. Така
картина не рідкість у багатьох компаніях, керівництво яких, намагаючись заощадити на додатковій
штатній одиниці, несе ще більші витрати через некомпетентність працівника.
Крім того, існує проблема, пов’язана з нестачею
знань HR-менеджера в певній сфері. Наприклад,
фахівцю, який займається підбором персоналу, керівництво компанії, розуміючи, що відсутність сис-

Кадровик України
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теми мотивації персоналу
негативно позначається на
його роботі, ставить завдання розробити таку систему.
Природно, що нестача досвіду та спеціальних знань
може істотно вплинути на
якість виконання поставленого завдання, і помилки,
допущені HR-менеджером
під час розробки системи
мотивації, можуть спричинити непередбачувані нас
лідки.

Якщо керівник компанії ставить
нечіткі завдання, не пояснивши, на
який результат він очікує, не
виставляючи пріоритети в роботі,
може трапитися, що фахівець
виконуватиме свої обов’язки,
орієнтуючись винятково на свій
попередній досвід, тоді як компанії,
на думку її директора, потрібне
зовсім інше

Ефект хибних очікувань
HR-менеджер виконує роботу в цілому якісно, але
результат його діяльності не той, якого чекає керівництво компанії. Кожен кваліфікований фахівець
приходить на роботу в організацію, володіючи
певним багажем знань, досвідом і баченням того,
як має бути побудована його робота. Якщо керівник компанії ставить нечіткі завдання, не пояснивши, на який результат він очікує, не виставляючи
пріоритети в роботі, може трапитися, що фахівець
виконуватиме свої обов’язки, орієнтуючись винятково на свій попередній досвід, тоді як компанії,
на думку її директора, потрібне зовсім інше. У цьому випадку відсутність критеріїв оцінки роботи
HR-менеджера спричиняє незадоволення його роботою, та, як результат, діяльність менеджера з персоналу сприймається як набір помилок, не сумісних
із роботою в компанії.

Небажання керівництва компанії брати участь
у змінах
Як показує практика, поява менеджера з персоналу
в організації практично завжди є наслідком якихось
проблем із персоналом. Прийшовши в компанію,
провівши аналіз її діяльності та виявивши ці проб
леми, HR-менеджер пропонує керівництву шляхи їх
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вирішення. Часто впровадження змін без безпосередньої участі керівників
підприємства неможливе. Наприклад, менеджер
з персоналу розробляє
систему нематеріальної
мотивації, в реалізації якої
повинен брати участь директор компанії (проводити наради, нагороджувати
кращих працівників тощо).
Директор вважає, що найнявши людину на посаду
HR-менеджера, він не зобов’язаний мотивувати
працівників, оскільки це цілком зона відповідальності менеджера з персоналу. Можливим виходом
може стати внесення змін до розробленої системи
мотивації, що не передбачає включення директора
компанії до цього процесу. Але ефективність такої
системи мотивації може бути знижена, а то і взагалі
зведена нанівець, а це буде розцінено керівництвом
організації як помилка та неефективність саме HRменеджера.
Далі розглянемо найпоширеніші помилки HRменеджерів у різних сферах діяльності.

Помилки в підборі персоналу
З чого починається діяльність HR-менеджера під
час отримання заявки на вакансію? Якщо ця вакансія є для компанії новою, то з аналізу ринку
праці. Деякі HR-менеджери не проводять його
взагалі, орієнтуючись винятково на думки колег
або керівництва. У цьому випадку помилки можуть виникнути у визначенні самої вакансії, необхідних характеристик фахівця та виборі рівня
зарплати і мотиваційної схеми для майбутнього
працівника. У результаті весь процес підбору
втрачає сенс, оскільки HR-менеджер не отримає необхідного потоку потенційних кандидатів
на вакансію.
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Часто наслідки цієї помилки можна бачити
на спеціалізованих сайтах для пошуку роботи, коли, наприклад, назва вакантної посади не
відповідає вимогам, що висуваються до кандидата, або назва вакансії подається в узагальненому
вигляді. HR-менеджеру слід розуміти, що розмістивши вакансію «менеджера не зрозуміло чого»,
він отримає мільйон резюме, а щоб вибрати з них
належне, знадобиться багато часу.
Наступна помилка часто є наслідком поперед
ньої, — це неправильне складання оголошень
про вакансії. Тут можна виділити кілька помилок
у тексті оголошень про вакансії, які впливатимуть
на кінцевий результат:
 Неграмотність і недбалість. Наявність граматичних помилок в описі компанії та вакансії
обов’язково негативно вплинуть на думку потенційного кандидата. Компанія втратить кандидатів, для яких солідність майбутнього роботодавця має велике значення.
 Узагальнення в описі вимог або майбутніх обов’язків кандидата. Часто HR-менеджери
не вважають за потрібне розписувати в оголошенні деталі посади, вважаючи, що, наприклад,
обов’язки менеджера з продажів або бухгалтера — стандартні у всіх компаніях і не потребують
деталізації. У кандидата, який побачить таку вакансію на сайті, будуть два варіанти виходу із ситуації: або зателефонувати HR-менеджеру, або
пошукати іншу вакансію, з опису якої він зрозуміє майбутнє коло завдань. За першого варіанта HR-менеджеру доведеться витратити багато
часу, відповідаючи на типові запитання. За другого він не отримає достатньої кількості відгуків
на вакансію та не закриє її вчасно.
 Надмірна деталізація вимог. Ця помилка
в описі вакансії також часто виникає через лінь
або недосвідченість HR-менеджера, коли замість
грамотно та лаконічно описаних вимог і обов’язків
кандидата ми бачимо, наприклад, скопійовану
в оголошення посадову інструкцію працівника,
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в якій, окрім обов’язків і кваліфікаційних вимог,
описана величезна кількість зайвої інформації, абсолютно не потрібної кандидатові для першого знайомства з компанією. Не кожен прочитає повністю
текст такої вакансії, що так само не піде на користь
процесу підбору в цілому.
Наступна помилка в підборі персоналу — над
мірне ускладнення процесу підбору. Часто можна
зустріти ситуацію, за якої компанії практикують багатоетапний підбір, що передбачає декілька зустрічей кандидата з різними представниками компанії, що проводяться в різні дні, та ще і з великими
проміжками в часі. Можливо, такий підхід у підборі персоналу виправданий під час пошуку кандидата на посаду топ-менеджера, коли і компанія,
і кандидат максимально зацікавлені один в одному. Але коли кандидат на посаду помічника другого заступника менеджера з продажів вимушений
пройти первинну співбесіду з HR-менеджером,
а потім — комп’ютерне тестування, що передбачає 14 оціночних шкал, а після цього — дві співбесіди з майбутніми керівниками, то такий підхід
до підбору виглядає щонайменше дивним як з погляду кандидата на вакансію, так і для компанії,
оскільки витрачені зусилля на аналіз отриманої
інформації та час на підбір аж ніяк не можна порівняти з цінністю посади. Не кожен кандидат зможе
чекати так довго на рішення компанії щодо своєї кандидатури, а роботодавець витрачає зайві
ресурси (часові та фінансові) на обробку масиву
непотрібної інформації. Як свідчить практика,
саме HR-менеджери часто є ініціаторами такого
ускладнення процесу підбору, витрачаючи і свій
робочий час, і час керівництва компанії на складну оцінку кандидатів на неключові посади. У результаті компанія втрачає працівників, які справді
підходять на цю роботу.
Часто трапляються і помилки в проведенні
співбесід. Такі помилки розділяють на технічні
та психологічні. До технічних помилок можна віднести:
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Головною психологічною помилкою

Неправильний вибір
і установок, оцінювати препід час проведення співбесіди є
методу оцінки кандидатів.
тендента, акцентуючи увагу
помилка першого враження. Вона на ньому, а не на власній
Наприклад, проведення гру
виникає внаслідок
пового інтерв’ю там, де необособистості.
хідний індивідуальний підхід,
Ще однією помилкою,
непідконтрольних людині
або ухвалення рішення про
що
зустрічається в процесі
психологічних механізмів
кандидата з огляду лише
підбору
персоналу, є фор
сприйняття
на результати тестування або
мування негативного вра
анкетування.
ження про роботодавця.
 Помилки в інтерпреДо чинників, що приз
тації результатів співбесіди. HR-менеджери, які, водять до виникнення цієї проблеми, можна віднадмірно покладаючись на свою пам’ять, не ро- нести:
блять жодних записів під час співбесіди, спотво Відсутність спеціально обладнаних місць
рюють отриману від кандидата інформацію.
для проведення співбесід. Часто можна зустріти
Головною психологічною помилкою під час HR-менеджера, який проводить співбесіду з канпроведення співбесіди є помилка першого вра дидатом на приставному стільці в загальному
ження. Вона виникає внаслідок непідконтроль- кабінеті, де працюють п’ятеро осіб, із яких двоє
них людині психологічних механізмів сприйнят- одночасно розмовляють по телефону, третя слухає
тя. До чинників, що впливають на помилкове фор- музику, четверта кожні п’ять хвилин вибігає з примування першого враження, можна віднести:
міщення. У такій ситуації складно зосередитися
 Помилку переваги. Фахівець переоцінює, як самому HR-менеджеру, так і кандидатові. У резаздалегідь ставиться краще до кандидата, який зультаті, враження про компанію у фахівця буде неу чомусь перевершує його самого (наявність до- гативним.
рогого автомобіля, використання в мові складної
 Поведінка HR-менеджера. Часто менеджери
професійної термінології тощо). Буває і навпа- з персоналу дозволяють собі перебивати співрозки — HR-менеджер у чомусь бачить свою перевагу мовника, демонструвати кандидатам свою перевата заздалегідь недооцінює кандидата.
гу, використовувати в розмові повчальний, зарозу Помилку привабливості. Кожна людина оці- мілий тон тощо. Крім того, деякі фахівці з підбору
нює іншу за власними критеріями зовнішньої при- персоналу не вважають за необхідне детально ознавабливості. Помилка HR-менеджера — переносити йомитися з резюме кандидата до початку співбесіособливості зовнішності на професійні якості пре- ди, а тривалі паузи в розмові з претендентом притендентів.
зводять до втрати контакту з ним. Трапляється
 Проекцію внутрішнього стану. Якщо в HR- і навпаки, коли HR-менеджер переважно говорить
менеджера поганий настрій або самопочуття, не- сам, не слухаючи кандидата, тоді як саме вміння
має бажання спілкуватись або голова забита інши- слухати, чути та правильно інтерпретувати отрими проблемами, то і сприйняття співрозмовника ману інформацію відрізняє професіонала з підбору
буде спотворене.
персоналу.
Боротися з помилкою першого враження досить
 Відсутність зворотного зв’язку. На жаль, нескладно, оскільки провідну роль у її виникненні віді- велика кількість HR-менеджерів повідомляють
грають механізми людської психіки, але з досвідом претендентам про те, що вони не пройшли відбір.
приходить уміння абстрагуватися від стереотипів Це формує різко негативне ставлення до компанії,
№ 11 (106) листопад 2015
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особливо якщо кандидат витратив багато часу на проходження багаторівневого
відбору.

Помилки в системі
адаптації

Якщо пустити процес адаптації
на самоплив, тобто надати
необхідну інформацію і після
цього забути про новачка, то всі
зусилля, спрямовані на створення
адаптаційної папки й екскурсії
офісом, даремні

Отже, новий співробітник
вийшов на роботу. Які помилки може допустити HRменеджер у перші дні роботи новачка?
По-перше, це відсутність системи адаптації
в принципі. Деякі фахівці вважають, що для успішного входження в посаду новачкові досить показати робоче місце та шафу для одягу. Насправді зав
данням HR-менеджера є створення сприятливих
фізичних і психологічних умов для комфортного
самопочуття нового працівника в компанії та колективі. Саме в менеджері з персоналу новачок повинен побачити друга та соратника, до якого можна
підійти за порадою, поставити запитання, звернутися за підтримкою. На жаль, недостатня увага, що
приділяється HR-менеджером новачкам, може стати фатальною помилкою, що зводить нанівець усі
зусилля, витрачені на підбір цінних кадрів.
Друга помилка адаптації, протилежна першій, —
це надмірна кількість інформації, що надається
в перші дні. Не можна забувати про те, що новий
співробітник і так переобтяжений подіями, емоціями й інформацією. На практиці мені довелося
зіткнутися з ситуацією, коли адаптація в компанії передбачала вивчення чотирьох товстих папок
з історією компанії, документами, правилами, інс
трукціями тощо за два робочих дні. Після самостійного вивчення масиву інформації, на третій
день роботи необхідно було здати HR-менеджеру
іспит, майже дослівний переказ вмісту адаптаційних тек. Відверто кажучи, більша частина наданої
для вивчення інформації була зайвою, а ось справді потрібних відомостей (як пройти в їдальню, де
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взяти папір для принтера
та в який день співробітники отримують зарплату) в адаптаційних папках не було. Така система
адаптації не виконує свою
основну функцію — комфортне входження співробітника в колектив. Аби
уникнути виникнення такої
помилки, HR-менеджеру
необхідно отримувати зворотний зв’язок від самих
співробітників, які адаптуються, і пам’ятати про
те, що обсяги інформації мають бути адекватними.
Третя помилка — це відсутність контролю за
результатами адаптації та зворотного зв’язку від
новачків. Якщо пустити процес адаптації на самоплив, тобто надати необхідну інформацію і після
цього забути про новачка, то всі зусилля, спрямовані на створення адаптаційної папки й екскурсії
офісом, даремні. Як показує практика, якщо немає
системи контролю за отриманими знаннями, про
наявність якої заздалегідь знає новачок, вся система адаптації втрачає сенс.

Помилки в системі мотивації
Будь-яка система мотивації в організації має будуватися на двох складових — матеріальній і нематеріальній. Однією з помилок, що часто допускаються, є розробка та впровадження системи, що враховує лише показники однієї із складових. Наприклад,
у компанії вводиться система матеріального заохочення фахівців, яка ґрунтується лише на фінансових
показниках їхньої роботи, тоді як для повноцінного
задоволення потреб особистості необхідно звертати увагу і на кар’єрні амбіції, необхідність особистого зростання, здобуття зворотного зв’язку від
керівництва.
Протилежна ситуація, тобто введення лише системи нематеріальної мотивації без використання
монетарного стимулювання, так само несе в собі
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небезпеку. Наприклад, якщо працівник регулярно
отримує заохочувальні грамоти за відмінну роботу,
але це ніяк не позначається на його заробітній платі
(преміях), у нього може виникнути закономірне запитання: «Якщо я так добре працюю, то чому в мене
така маленька зарплата?». Як правило, працівник,
який відчув себе недооціненим, починає шукати
іншу роботу, не забувши написати в резюме про
наявність десяти грамот за професійні досягнення
на поточному місці роботи. У результаті компанія
втрачає цінні кадри через незбалансованість системи мотивації. Щоб не допустити виникнення критичної для бізнесу проблеми втрати цінних кадрів,
необхідно враховувати монетарні та немонетарні
мотиваційні показники в комплексі.
Наступна помилка в розробці системи мотивації — неправильний вибір показників, важливих
для оцінки результативності роботи:
 показники, на які фахівець не має реального
впливу (сезонність продажів);
 надмірна уніфікація (використання однієї
системи мотивації для різних за змістом виконуваної роботи посад).
Відсутність зворотного зв’язку — HR-менед
жер, розробивши й упровадивши систему мотивації, самоусувається від подальшого процесу,
пустивши його на самоплив. У компаніях, які
прагнуть максимально автоматизувати процес
нарахування зарплат і премій, пішли ще далі —
система мотивації в них полягає в тому, що HRменеджер вводить дані про досягнення/не досягнення запланованих показників у програму, яка
сама прораховує отримані результати, і під час
виплати зарплати працівник отримує роздруківку з розшифровкою фінансового результату роботи. Як свідчить практика, в більшості випадків
працівник до кінця не розуміє, за що конкретно
він отримав премію, а за що його оштрафували,
таким чином, система мотивації взагалі втрачає
сенс, оскільки не підвищує мотивацію та лояльність до компанії.
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Ще однією помилкою під час розробки мотиваційної програми є надмірне захоплення всілякими
формулами та схемами. Часто HR-менеджери
припускаються грубої помилки, не роз’яснюючи
працівникам усіх нюансів формування системи винагороди та штрафів, забуваючи про те, що
одним із головних принципів впровадження будьяких програм мотивації є прозорість і доступність.
Не можна забувати також про те, що не в кожного
працівника компанії є економічна освіта, тому одне
з головних завдань HR-менеджера — переконатися
в тому, що всі працівники компанії правильно розуміють кожен пункт і формулу системи мотивації.

Інші помилки
Крім стандартних помилок існують загальні поведінкові промахи, які можуть накласти істотний відбиток на всю подальшу діяльність фахівця з персоналу.
Виключення людського чинника, тобто перенесення стосунків із персоналом винятково у формальну площину. HR-менеджери, особливо ті, які
займають високі посади, поступово віддаляються
від рядового персоналу, займаючись лише стратегічним плануванням, тоді як уважне ставлення
до кожного працівника компанії є основою побудови ефективної команди. Якщо продуктивність
роботи працівника раптом знижується, саме зав
данням HR-менеджера є виявлення причин цієї
проблеми. Натомість менеджер із персоналу самоусувається, віддавши самостійне вирішення проб
леми безпосередньому керівникові.
Помилка, протилежна попередній, — надмір
не зближення із працівниками. Трапляється, що
HR-менеджери стають для персоналу «мамами»
та «подружками», які завжди готові захистити колегу перед керівництвом незалежно від того, якими об’єктивними причинами викликана незадоволеність керівництва. Такі фахівці виконують роль
корпоративного психолога, але як керівники з персоналу вони втрачають свою основну функцію,
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оскільки їхні управлінські дії не сприйматимуться працівниками серйозно. Крім того, з певними
працівниками в HR-менеджера включаються механізми співчуття, з’являється упереджене ставлення, що заважає адекватній оцінці професійних
умінь і може призвести до незадоволеності інших
працівників.
Тому для фахівця з персоналу важливо будувати
свою поведінку в компанії так, щоб дотримуватись
балансу між управлінською, формальною діяльністю та довірчими стосунками із працівниками.
Виключення працівників компанії з проце
су ухвалення рішень. У великих компаніях можна
спостерігати, як прийнята на зборах вищого керівництва пропозиція HR-менеджера негайно спускається «в низи» у вигляді затвердженого правила,
інструкції, системи тощо, тоді як для максимально
ефективного впровадження будь-якого нововведення необхідне залучення ключових працівників організації до процесу ухвалення рішень. HRменеджер, який ризикнув самостійно прийняти
рішення, особливо якщо воно стосується неприємних змін (впровадження системи штрафів), ризикує втратити авторитет. Йому необхідно донести
до керівництва думку про необхідність залучення
працівників компанії до прийняття всіх рішень, що
стосуються персоналу, запропонувати варіанти
реалізації такого залучення (визначення ключових
працівників, створення робочих груп тощо) та прописати цей процес у кадровій політиці компанії.
Впровадження нових елементів кадрової по
літики без попередньої роз’яснювальної робо
ти. Якими б не були зміни, запропоновані HRменеджером, необхідно проводити попередню
роз’яснювальну роботу із працівниками щодо
цілей і завдань цих нововведень. Важливо заручитися підтримкою керівництва, начальників відділів,
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ключових працівників, щоб переконатися в доцільності ініціатив, спільно передбачити й усунути всі
недоліки, зацікавити рядових працівників компанії
майбутніми змінами. Відсутність такої попередньої
роботи може спричинити нерозуміння необхідності змін, неприйняття нової системи роботи
з боку персоналу і, як результат, невиконання HRменеджером поставлених перед ним завдань.
Абстрагування HR-менеджера від виробничої
діяльності підприємства. Ця помилка типова для
початківців, які максимально занурюються у свої
справи, забуваючи про те, що їхня діяльність нерозривно пов’язана з роботою компанії в цілому. Неможливо якісно підібрати нового керівника відділу
продажів, не розібравшись, чому пішов попередній,
чим узагалі живе відділ, які первинні завдання стоять перед підрозділом тощо. Те ж можна сказати
і про спроби деяких фахівців з підбору персоналу
знайти працівника на посаду начальника відділу без
розуміння того, чим, власне, цей відділ займається.
Так само не вийде створити працюючу систему
мотивації, не знаючи деталей роботи того підрозділу, для якого створюється система, адже підвищити
продуктивність праці, суті якої HR-менеджер не розуміє, неможливо. Слід розуміти, чим і як живе бізнес, вникати у виробничі проблеми, щоб своєчасно
на них реагувати, корегуючи систему управління
персоналом.
HR-менеджеру доводиться проявляти максимум гнучкості, володіти знаннями з різних напрямів психології, менеджменту, економіки, щоби
бути максимально ефективним у вирішенні тих
проблем, які інколи здаються непереборними. Але
знаючи «вузькі» місця професії, застосовуючи в роботі здоровий глузд, життєвий досвід і професійну
інтуїцію, завжди можна виправити власні недоліки
й досягнути очікуваного результату. 
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