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Якщо вам здається, що треба щось міняти в цьому житті,
то вам не здається.
Останні декілька місяців одна з найбільш обговорюваних тем
у професійних колах кадровиків — це новий Трудовий кодекс,
а якщо точніше — проект кодексу, який пройшов лише перше
читання у Верховній Раді України. Однак інформація в засобах
масової інформації подається таким чином, що вже треба
починати працювати за новим Трудовим кодексом. Не вірте їм!
Якщо й станеться диво та за новий кодекс проголосують
депутати у другому читанні, а Президент України його підпише,
то, можливо, набере він чинності лише в середині 2016 р.
Редакція нашого журналу не створює ажіотажу навколо цих
подій, ми не будемо зловживати часом кадровиків. І на це
є декілька причин: по-перше, нові трудові кодекси
обговорюються вже близько 15 років — тішимося лише
фрагментарними змінами в чинному КЗпП, по-друге,
законопроект трудового кодексу № 1658 не вносить
кардинальних змін у систему трудового права чи кадрового
діловодства, до кодексу лише увійдуть інші законодавчі акти, які
прямо або опосередковано вже належать до трудового права,
наприклад, закони про відпустки, оплату праці, постанови,
прийнятті ще за часів Радянського союзу, зокрема, про надомну
працю та суміщення.
Шановні читачі, щоб ви не витрачали багато часу, а тим більше
не хвилювалися, на сторінках нашого журналу ми будемо вчасно
інформувати вас про всі можливі зміни.
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Нормативно-правові акти

10 Наказ Міністерства юстиції України «Про за-

твердження Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів»
від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (витяг)

Зі статті ви дізнаєтесь про зміни внесені пос
тановою КМУ «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та
ведення обліку осіб, які шукають роботу» від
8 липня 2015 р. № 473 до Порядку № 198. А також автор розповідає про розміри допомоги
по безробіттю, її призначення без урахування
страхового стажу громадянина, причини відкладення та скорочення такої допомоги, підбір
роботи для безробітних, причини припинення
реєстрації безробітного в Центрі зайнятості та
припинення реєстрації безробітного

32 Судова практика — доступно!

Звітність

ПРАВО

55 Вікторія Галкіна
Кадрова звітність у 2016 р.

Оплата праці: доступно для
кадровика

40 Олена Ткаченко
Вибір системи оплати праці

Ми починаємо рубрику, в якій будемо розглядати питання оплати праці в доступній для кадровиків формі. В цій статті розглянемо складові
оплати праці. Адже від оптимальної системи
оплати праці залежить не лише життєвий рівень
працівників, а й результати господарської діяльності підприємства загалом. Тому в ній зацікавлені як наймані працівники та роботодавці, так і
держава

Зайнятість населення

46 Майя Шурко

Нові Порядки, що регламентують
механізми реєстрації безробітних
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і надання допомоги по безробіттю

Традиційно на початку року ми розповідаємо
про те, яких змін зазнали форми та перелік звітів, які подає (або бере участь у їх поданні) кадрова служба. 	

Атестація працівників

63 Олександр Клименко

Атестація працівників у сфері соціального
захисту

Порядок атестації працівників у сфері соціального захисту майже аналогічний порядку атестації працівників на «звичайних» підприємствах, в
установах, організаціях, але має і певні особливості. Які ж саме — дізнаєтесь зі статті

Відповіді на запитання

68 Чи включається до заробітної плати для об-

числення пенсії відповідно до статті 24 Закону
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України «Про наукову і науково-технічну діяльність» грошова допомога, що згідно із законом
виплачується науковому (науково-педагогічному)
працівникові в разі виходу на пенсію?

69 Я дружина померлого учасника ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За яких
умов я матиму право на призначення щомісячної
компенсація в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»?

70 Календар

ПРАКТИКА
Час відпочинку

72 Галина Фольварочна

Все про святкові та неробочі
дні у 2016 р.

Щороку на січень припадають багато свят, які
більшість із нас відзначає. Святкові дні також припадають й на інші місяці. Роботодавцю заздалегідь
варто подбати про перенесення робочих днів. Про
те, як правильно та вчасно це оформити, йтиметься
у статті

Діловодство

78 Олена Загорецька

Строки зберігання документів,
що стосуються кадрових питань

Пропонуємо ознайомитися зі строками зберігання різних видів документів, зміст яких стосується
трудових відносин, роботи з кадрами та громадянами, а також інших кадрових і соціальних
питань, що вирішуються у процесі управлінської
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діяльності переважної більшості установ, підприємств і організацій

Трудові судові спори

81 Євгенія Каляпіна

«Підводні камені» практичної
реалізації законодавства про
відпустки (відпустки без збереження
заробітної плати)

На завершення циклу статей, присвяченого
проблематиці застосування положень Закону України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР, варто звернутися до його
розділів щодо відпусток без збереження заробітної плати та навчальних відпусток. Трудові
спори, що стосуються цих видів відпусток, не
є особливою рідкістю, а помилки роботодавців
під час їх надання досить поширені. Ознайомтесь зі статтею щоб уникнути помилок

Актуальна тема

89 Галина Фольварочна
Графік відпусток:
практичні поради
у відповідях на запитання

На початку року на підприємствах вводиться
штатний розпис у новій редакції, подається
кадрова звітність і регулюються питання надання відпусток працівникам підприємства.
Розглянемо докладно процедуру надання й
оформлення відпусток працівникам згідно з
графіком. Також до вашої уваги автор приводить зразок графіка відпусток

Вебінар

96 Тетяна Заглада
Соціальні відпустки. Практичні питання
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ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

100 Реформа кадрової політики:

великі зміни починаються з маленьких
кроків

Зазвичай на сторінках рубрики «Персонал» ми
спілкуємось з HR-менеджерами приватних компаній, оскільки в державному секторі подібних фахівців донедавна не було. Але зміни нарешті дій
шли і до системи управління персоналом в органах
влади. Відтепер такі поняття як «компетенції» та
«KPI» можна зустріти не тільки в бізнесі, але і в
певних державних установах. Отже, про новації в
управлінні персоналом Міністерства аграрної по-

4

літики та продовольства України ми говоримо з
Мариною Зеленковою, радником міністра з кадрових питань

HR-інструменти

105 Юлія Шатько

Як провести інтерв’ю за компетенціями

Існує безліч методів оцінки професійних якостей
кандидатів під час співбесіди. HR-менеджери використовують і тестування, і різні види інтерв’ю.
Але чи зможемо ми після проведеної співбесіди
з упевненістю сказати, що обраний нами претендент буде належним чином виконувати поставлені завдання саме в нашій компанії? Розглянемо основні види інтерв’ю, які використовують
HR-менеджери на практиці

Кадровик України

ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
10 Нормативно-правові акти
32 Судова практика — доступно!

МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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З

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову
службу» від 3 листопада 2015 р.
№ 734-VIII

аконом унесено зміни до статті 265 КЗпП, якими передбачено, що юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання
обов’язків, передбачених Законами «Про військовий обов’язок та військову
службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» — в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за
кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Також унесено зміни до статті 41 КУпАП, якими посилюється відповідальність роботодавця за порушення трудового законодавства України,
а саме: порушення встановлених вище переліченими законами гарантій і
пільг працівникам тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, від 50 до
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Закон набрав чинності з 26 листопада 2015 р.

Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 5 листопада
2015 р. № 761-VIII

З

акон передбачає, що прибутки трудових мігрантів оподатковуються в
порядку та розмірах, установлених державою перебування, якщо інше
не передбачено міжнародним договором. Резиденти України з урахуванням норм міжнародних договорів мають право на залік податків і зборів,
сплачених за межами України під час розрахунку податків і зборів в Україні
відповідно до норм, установлених Податковим кодексом України. Під час
перебування за межами України трудовий мігрант зобов’язаний забезпечити повноту та своєчасність сплати податків і зборів за майно, розташоване
на території України, яке належить йому за правом власності або перебуває
в оренді, шляхом призначення уповноваженої особи.
В той же час передбачено, що права трудових мігрантів на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України.
Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час
трудової діяльності в державі перебування (каліцтво, професійне захворювання або інше ушкодження здоров’я), регулюється законодавством держави перебування та/або умовами трудового договору (контракту).
Закон набрав чинності 1 січня 2016 р.

Закон України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю

З

аконом внесено зміни до статті 21 КЗпП: забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав

Кадровик України

МОНІТОРИНГ

України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та
протидії дискримінації з правом
Європейського Союзу» від 12 листопада 2015 р. № 785-VIII

і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та
іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому
об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до
суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не
пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
Закон набрав чинності з 26 листопада 2015 р.

Закон України «Про внесення змін
до статті 119 Кодексу законів про
працю України щодо працівників,
призваних на військову службу
під час мобілізації, на особливий
період» від 12 листопада 2015 р.
№ 801-VIII

о статті 119 КЗпП внесено зміни про те, що фермерським господарс
твам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від
підпорядкування та форми власності й фізичним особам — підприємцям,
якщо їхнього працівника, за яким зберігається середній заробіток і місце
роботи, призвано під час мобілізації, кошти на збереження середнього заробітку компенсуються з бюджету.
Закон набрав чинності 6 грудня 2015 р.

Д
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В

Постанова «Про внесення змін до
Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у
ній» від 9 грудня 2015 р. № 1028

несено зміни до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12 серпня 1993 р. № 637.
Якщо немає трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці
немає необхідних записів або містяться неправильні чи неточні записи про
періоди роботи, то для підтвердження трудового стажу беруться дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Постанова набрала чинності 16 грудня 2015 р.

Постанова «Про внесення змін до
Порядку призначення пенсій за
рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації

В
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несено зміни до Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 18
липня 2007 р. № 937. Згідно зі змінами збільшився страховий стаж роботи на
п’ять років для отримання спеціальних пенсій за рахунок підприємства. Поста-
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робочих місць за умовами праці»
від 9 грудня 2015 р. № 1021

нову № 937 приведено у відповідності до Законів України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII та «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV.
Постанова набрала чинності 18 грудня 2015 р.

Постанова «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від 11 листопада 2015 р. № 988

П

остановою передбачено, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового
окладу, надбавки, доплати, що мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
Уряд затвердив схеми окладів і надав право встановлювати такі оклади керівникам установ Національної поліції в межах, затверджених для них асигнувань на
грошове забезпечення. Також керівники встановлюють надбавку за специфічні
умови проходження служби в поліції в розмірі до 100 % посадового окладу з
урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.
Особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян, передбачено підвищення оплати за службу в
поліції особливого призначення в розмірі до 100 % посадового окладу.
Керівники можуть установлювати ще кілька видів доплат:
 надбавку за стаж служби в поліції;
 надбавку за виконання функцій держексперта з питань таємниць;
 надбавку за службу в умовах режимних обмежень;
 доплату за службу в нічний час — у розмірі 35 % посадового окладу
з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;
 надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі — в розмірі
до 20 % посадового окладу.
Постанова набрала чинності 2 грудня 2015 р.

Постанова «Про внесення зміни до
переліку закладів і установ освіти,
охорони здоров’я та соціального
захисту і посад, робота на яких дає
право на пенсію за вислугу років»
від 9 грудня 2015 р. № 1031

В

Постанова «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості
проведення індексації та внесення
змін до деяких нормативно-правових
актів» від 9 грудня 2015 р. № 1013

В

несено зміни до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та
соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від 4 листопада 1993 р. № 909:
до Переліку додано лікарів і середній медичний персонал (незалежно від
найменування посад) санітарно-епідеміологічних закладів.
Постанова набрала чинності 22 грудня 2015 р.

икладено в новій редакції Порядок проведення індексації доходів населення. Основні зміни такі:
місяцем, у якому відбулося підвищення, та з якого починають обчислювати приріст для проведення індексації, є місяць останнього підвищення
тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник;
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 підвищення зарплати за рахунок інших постійних складових зар
плати (коли не було підвищення тарифної ставки (окладу)) не впливає на
проведення індексації та не зменшує її суму;
 розмір підвищення зарплати в місяці, в якому підвищили тарифну
ставку (оклад), визначають з урахуванням усіх постійних складових зарплати (крім одноразових виплат).
Визначення базового місяця та фіксованої величини індексації вилучено з Порядку.
Змінилися і правила індексації для новоприйнятих, переведених працівників, а також працівників, які стають до роботи після відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпусток без
збереження зарплати, передбачених законодавством про відпустки.
Постанова набрала чинності 15 грудня 2015 р.
Розпорядження «Про затвердження
переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
від 2 грудня 2015 р. № 1275-р

З

атверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася
антитерористична операція. Перелік затверджено на виконання абзацу
третього пункту 5 статті 11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної
операції».
Розпорядження набрало чинності 2 грудня 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових
договорів (контрактів)» від 5 жовтня
2015 р. № 1005

В

ідповідно до частини 11 статті 55 Закону України «Про вищу освіту» від
1 липня 2014 р. № 1556-VII вищі навчальні заклади мають розробити
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів).
Рекомендації визначають:
 конкурсні засади заміщення посад науково-педагогічних працівників;
 механізм проведення конкурсного відбору й обрання за конкурсом;
 порядок укладання трудового договору (контракту).

На момент підготовки до друку журналу Президент України не підписав Закон України “Про державний
бюджет на 2016 р.” тому про розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та інші зміни
слідкуйте на сайті журналу www.kadrovyk.com.ua
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ
від 12 квітня 2012 р. № 578/5
«Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів»
(витяг)
Витяг
з Розділу І «Документи, що створюються в управлінській діяльності» Переліку

Номер
статті

Види документів

1

2

16

10

Строк зберігання документів
в організаціях,
в організаціях, у
у діяльності
діяльності яких
яких не ствостворюються дорюються докукументи НАФ
менти НАФ

3

4

1. Документи, зміст яких стосується організації системи управління
Накази, розпорядження центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, інших державних органів, організацій:
До ліквідації
а) з основної діяльності
Пост.1
організації1
2
б) з кадрових питань (особового складу) (про
75 р.
75 р.2
прийняття на роботу, переміщення за посадою,
переведення на іншу роботу, сумісництво,
звільнення; атестація, підвищення кваліфікації,
стажування, щорічна оцінка держслужбовців,
продовження строку перебування на державній
службі, допуск та дозвіл до державної таємниці;
присвоєння звань (підвищення рангу, категорії,
розряду); зміна біографічних даних; заохочення
(нагородження, преміювання), оплата праці,
нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з
важкими, шкідливими та небезпечними умовами
праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток без збереження заробітної плати; довгострокові відрядження в межах України та за
кордон; відрядження для працівників з важкими,
шкідливими та небезпечними умовами праці)
в) з адміністративно-господарських питань
5 р.
5 р.

Примітка

5
1Надіслані до відо-

ма — доки не мине
потреба.
2Про короткострокові відрядження в
межах України та за
кордон; стягнення;
надання щорічних
оплачуваних відпусток та відпусток
у зв’язку з навчанням — 5 р.
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1

2

3

30

Установчі документи (установчий акт, заснов
ницький договір (статут), положення) та зміни до
них; список засновників (учасників); виписка з
Єдиного державного реєстру тощо

Пост.1

37

Штатні розписи та переліки змін до них:
а) за місцем складення і затвердження

4

До ліквідації 1 Надіслані до відоорганізації1 ма — 1 р. після заміни новими

Пост.

75 р.

б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

38

Проекти штатних розписів та документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх розроблення

3 р.

3 р.

39

Положення про структурні підрозділи організації;
про відділення, філії та представництва; про колегіальні виконавчі (колегію, дирекцію, правління, раду директорів, раду орендарів) та дорадчі
(наукові, технічні, експертні, методичні, консультативні та інші комітети, ради, комісії) органи

Пост.

75 р.

40

Кодекси (принципи) корпоративного управління
організації

Пост.

3 р.1

41

б) з членами колегіальних та інших органів організації
42

1Після закінчення

Пост.

До ліквідації строку дії договору
організації

5 р.1 ЕПК

5 р.1

Пост.

—

До заміни новими

До заміни
новими

5 р.1

5 р.1

Типові кваліфікаційні вимоги, посадові інструкції:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях

43

1Після заміни но-

вими

Контракти про права та обов’язки:
а) з керівником організації

5

Посадові та робочі інструкції працівників організації
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1Після заміни

новими. Посадові
інструкції наукових
працівників, а також
посадові і робочі інструкції працівників,
що працюють на
важких роботах,
на роботах із шкідливими і небезпечними умовами
праці, — 75 р.
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1
45

63

71
72

80

82

83

85

88

12

2
Приймально-здавальні акти з усіма додатками,
складені в разі зміни:
а) керівника організації
б) посадових та матеріально відповідальних осіб
Документи (програми, технічні завдання, доповіді, довідки, текстові звіти, списки) про відрядження:
а) закордонні, наукові в межах України
б) у межах України

Листування про затвердження та зміну штатів
Реєстри (списки) акціонерів, афільованих осіб,
власників цінних паперів; пайовиків, осіб, що
мають право на одержання дивідендів, осіб, що
мають право участі в загальних зборах акціонерів
Документи (акти, постанови, рішення, довідки,
доповідні та пояснювальні записки, висновки,
листи) службових розслідувань
Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян
та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду:
а) що містять пропозиції про суттєві зміни в
роботі організації або про усунення серйозних
недоліків та зловживань
б) особистого та другорядного характеру
Документи (аналітичні довідки, огляди, доповідні записки, аналізи) про стан роботи з розгляду
пропозицій, заяв, скарг громадян:
а) за місцем складення
б) в інших організаціях
Листування про перевірку пропозицій, заяв,
скарг громадян; про надання запитів на публічну
інформацію
Документи (постанови, рішення, приписи, акти,
висновки, запити, довідки, листи) з питань дотримання норм законодавства, вирішення конф
ліктів, спорів та інших правових питань

3

4

5
1 Після зміни поса-

Пост.
3 р.1

Пост.
3 р.1

1 р.
Пост.

5 р.1

дових відповідальДо ліквідації них та матеріально
організації відповідальних осіб
3 р.1
1Щодо участі в лік
відації наслідків техногенних катастроф
та аварій — пост.
10 р.2
2 Щодо участі в
2
3 р.
ліквідації наслідків
техногенних катастроф та аварій —
75 р.
1 р.
75 р.

5 р.1

1Після винесення

рішення
1У разі неодноразо-

Пост.

5 р.

5 р.1

5 р.1

Пост.
5 р.
5 р.

5 р.
5 р.
5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

вого звернення —
5 р. після останнього розгляду

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

89

Копії документів (позовні заяви, акти, доручення,
апеляційні скарги, довідки, доповідні записки,
характеристики тощо), що подаються до судових
органів; копії рішень, вироків, окремих ухвал,
постанов

3 р.1

3 р.1

90

Постанови, висновки у справах про адміністративні стягнення

3 р.

3 р.

93

Документи (висновки, довідки, листи) з проведення правової експертизи

5 р. ЕПК

5 р.

94

Конфліктні справи з винахідництва

10 р. ЕПК

10 р.

95

Листування про встановлення права власності
юридичних та фізичних осіб

5 р. ЕПК

5 р.

96

Листування з правових питань, у тому числі про
роз’яснення законодавства

3 р.

3 р.

98

Листування про складення договорів та угод,
форми договорів

3 р.

3 р.

100

Листування про виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів

3 р.1

3 р.

101

Листування про адміністративні стягнення

1 р.

1 р.

103

Журнали (книги) обліку видачі свідоцтв про внесення вкладів, паїв

75 р.

75 р.

107

Журнали (книги) обліку претензій та позовів

3 р.

3 р.

108

Книги записів юридичних консультацій

3 р.

3 р.

119

Акти про знищення зіпсованих фірмових бланків, бланків цінних паперів; документів суворої
звітності, службових посвідчень звільнених працівників; печаток; штампів та поштових марок

3 р.

3 р.

121

Реєстраційні журнали, картки, електронні бази
даних розпорядчих документів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій:
Пост.

б) з кадрових питань (особового складу)

75 р.1

№ 1 (108) січень 2016

рішення

1У частині виконан-

ня фінансовими
органами відшкодування збитків або
виплати компенсації
за конфісковане
майно — пост.

1Форми, в яких

а) з основної діяльності

в) з адміністративно-господарських питань

5
1Після прийняття

5 р.

реєструють короткострокові відрядження у межах України
та за кордон; стягнення; надання
До ліквідації щорічних оплачуорганізації ваних відпусток та
відпусток у зв’язку з
75 р.1
навчанням — 5 р.
5 р.

13

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

122

Реєстраційні журнали, картки, електронні бази
даних вхідних, вихідних та внутрішніх (заяв,
доповідних і пояснювальних записок тощо)
документів

3 р.

3 р.

124

Реєстраційні журнали, картки, електронні бази
даних пропозицій, заяв, скарг громадян

5 р.

5 р.

125

Реєстраційні журнали, картки прийому громадян керівництвом організації

3 р.

3 р.

126

Реєстраційні журнали телеграм, телефонограм,
факсограм, електронних повідомлень

1 р.

1 р.

132

Заяви, запити громадян і організацій про
надання архівних довідок, копій, витягів з документів та документи (архівні довідки, копії,
витяги, листи-відмови) з їх виконання

5 р.

5 р.

133

Документи (заяви, дозволи, листи) про допуск
до роботи з архівними документами

5 р. ЕПК

5 р.

137

Описи справ:

141

5

1Після знищення

а) постійного зберігання

Пост.

—

б) тривалого (понад 10 років) зберігання та з
особового складу

3 р.1

3 р.1

Книги (журнали) реєстрації архівних довідок,
копій та витягів з документів, виданих за запитами громадян і організацій

5 р.

5 р.

справ

2. Документи, зміст яких стосується обліку та звітності
317

318

14

1Після завершення

Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки):
а) працівників, аспірантів, студентів

75 р.

75 р.

б) одержувачів пенсій і державної допомоги

5 р.1

5 р.1

Відомості на виплату грошей

3 р.1

3 р.1

виплати допомоги і
пенсій
2Після передання
права власності на
акції за умови завершення перевірки
(ревізії)
1За відсутності роз-

рахунково-платіжних
відомостей (особових
рахунків) — 75 р.

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

2

3

4

5

Довіреності (у тому числі анульовані) на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей; на одержання заробітної плати та інших
виплат

3 р.1

3 р.1

1За умови завершен-

320

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки, списки працівників) про
виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування

3 р.

3 р.

321

Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про
оплату відпусток у зв’язку з навчанням, одержання пільг з податків тощо

5 р.

5 р.

1

319
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ня перевірки державними податковими
органами з питань
дотримання податкового законодавства, а
для органів виконавчої влади, державних
фондів, бюджетних
організацій, суб’єктів
господарювання
державного сектору
економіки, підприємств і організацій, які
отримували кошти з
бюджетів усіх рівнів
та державних фондів
або використовували державне чи
комунальне майно, —
ревізії, проведеної
органами державної
контрольно-ревізійної
служби за сукупними
показниками фінансово-господарської
діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення
кримінальних справ,
відкриття судами
провадження у справах — зберігаються
до ухвалення остаточного рішення

15

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

322

Звіти (відомості) про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне
соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
тощо):

3

4

5
1За відсутності річ-

них — пост.

2За відсутності річ-

них — до ліквідації
організації.
3За відсутності
До ліквідації
організації річних, піврічних —
пост.
До ліквідації 4 За відсутності річорганізації них, піврічних — до
ліквідації організації.
5 р.2
5 За відсутності річ3 р.4
них, піврічних, квартальних — пост.
1 р.6
6 За відсутності
річних, піврічних,
квартальних — до
ліквідації організації

а) зведені річні й з більшою періодичністю

Пост.

б) річні й з більшою періодичністю

Пост.

в) піврічні

5 р.1

г) квартальні

3 р.3

ґ) місячні

1 р.5

332

Договори про повну матеріальну відповідальність

3 р.1

3 р.1

334

Документи (акти, процентовки, довідки, рахунки)
про приймання виконаних робіт

3 р.1, 2

3 р.1, 2

1Після звільнення

матеріально відповідальної особи

1Див. примітку один

до статті 319.

2 Документи, які

містять інформацію
про фінансові операції, що підлягають
фінансовому моніторингу, — 5 р.

348

Листування про виплату заробітної плати

3 р.

3 р.

3. Документи, зміст яких стосується трудових відносин

16

354

Розрахунки потреби в робочій силі та виявлення
джерел її покриття

10 р.

5 р.

355

Документи (огляди, звіти, довідки) про стан трудових ресурсів, плинність робочої сили і потребу в
ній, розміщення продуктивних сил

Пост.

10 р.

356

Документи (довідки, звіти, відомості) про облік
наявності, руху, комплектування, використання
трудових ресурсів

5 р.

5 р.

357

Відомості з обліку наявності й руху робочої сили

3 р.

3 р.

358

Направлення громадян на працевлаштування

1 р.

1 р.

359

Документи (звіти, довідки, листи) про проходження громадянами альтернативної (невійськової)
служби

5 р.

5 р.

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

360

Листування про комплектування та використання
трудових ресурсів, плинність робочої сили, праце
влаштування
Листування про переведення працівників до інших
організацій
Документи (статистичні звіти, відомості, довідки)
про стан ринку праці та зайнятість населення, працевлаштування, створення робочих місць
Документи (звіти, відомості, списки, довідки) про
наявність вакантних посад, вивільнення працівників, прийняття працівників
Документи (акти, попередження, листи) з конт
ролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення
Договори про надання фінансової допомоги на
створення та збереження робочих місць, на компенсаційні виплати працівникам
Документи (плани, звіти, довідки, доповідні записки, розрахунки економічної ефективності, карти
організації праці на робочому місці, типові описи,
робочі схеми трудових процесів, коефіцієнти спеціалізації) про вдосконалення процесів праці, підвищення її продуктивності, впровадження наукової
організації праці, усунення втрат робочого часу
Документи (нормативи чисельності, типові структури апарату, аналітичні таблиці, розрахунки, доповіді, довідки) про вдосконалення структури апарату
управління
Документи (форми підрахунку рівня механізації,
переліки технічних засобів, технічні вимоги, розрахунки, методики розрахунків, комплексні проекти
механізації й автоматизації праці) про механізацію
праці й управління
Завдання з впровадження наукової організації
праці
Галузеві переліки професій:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

Пост.

10 р.

5 р.

5 р.

5 р.

5 р.

5 р.1

5 р.1

Пост.

10 р.

Пост.

10 р.

10 р.

5 р.

3 р.

3 р.

Пост.
До заміни
новими
3 р.1

—
До заміни
новими
3 р.1

Пост.
До заміни
новими

—
До заміни
новими

361
362
363
367
368
383

384

385

386
387

388
389

Проекти галузевих переліків професій
Документи (галузеві рекомендації, психофізіологічні норми, професіограми) про діагностику
профпридатності:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях
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5

1Після закінчення

строку дії договору

1Після затвердження

17

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

2

1

390
391
392
393

394

395

Документи (огляди, довідки, доповідні записки)
про організацію праці на підприємствах при суміщенні професій
Графіки виробничих процесів і робочого часу
(змінність, безперервне виробництво тощо)
Документи (розрахунки, рекомендації, обґрунтування, висновки) про аналіз і прогнозування продуктивності праці
Документи (доповідні записки, пропозиції, відомості) про причини відставання продуктивності
праці від рівня механізації виробництва й зміни
кваліфікаційного складу робітників
Типові колективні договори:
а) за місцем складення
б) в інших організаціях
Колективні договори, угоди (генеральна, галузеві
та регіональні), зміни та доповнення до них:
а) за місцем складення
б) в інших організаціях

396
397
398
399
400
401
402
403

18

Документи (протоколи, акти, звіти, доповідні записки, довідки) про перевірку виконання колективних договорів, угод
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Документи (доповідні записки, акти, листи) про
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
Документи (звернення, відомості, довідки, переліки розбіжностей) про страйки
Документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації) про розв’язання трудових
конфліктів
Документи (звіти, довідки, висновки, доповідні записки) про переведення працівників на скорочений
робочий день або неповний робочий тиждень
Документи (звіти, відомості, доповідні записки,
баланс робочого часу, листи) про облік робочого
часу
Документи (характеристики, відомості, повідом
лення, акти, доповідні записки, довідки, листи) про
трудову дисципліну

3

4

Пост.

10 р.

3 р.1

3 р.1

5 р. ЕПК

5 р.

Пост.

10 р.

Пост.
До заміни
новими

—
До заміни
новими

Пост.
До заміни
новими
Пост.

До ліквідації
організації
До заміни
новими
10 р.

1 р.1

1 р.1

1 р.

1 р.

Пост.

10 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5 р. ЕПК1

5 р.1

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

5

1Після заміни но-

вими

1Після заміни но-

вими

1У разі важких, шкід-

ливих, небезпечних
умов праці — 75 р.

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

404

Листування про складення колективних угод та
договорів, хід, підсумки їх виконання
Листування про використання резервів виробництва, підвищення продуктивності праці
Реєстраційні журнали колективних договорів і угод

5 р.

5 р.

3 р.

3 р.

5 р.1

5 р.1

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

Пост.
До заміни
новими

—
До заміни
новими

Пост.
До заміни
новими
3 р.1

—
До заміни
новими
3 р.1

5 р. ЕПК

5 р.

Пост.
До заміни
новими
Пост.

—
До заміни
новими
—

25 р.1

25 р.

5 р.

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

3 р.

3 р.

405
406
407
408
409

410

Журнали, листки обліку робітників, які суміщають
професії
Табелі обліку використання робочого часу
Типові нормативи з праці:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях
Норми виробітку та розцінки:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях

411

Тимчасові норми виробітку та розцінки

412

Документи (розрахунки, таблиці, довідки, доповідні записки, пропозиції) про перегляд і застосування
норм виробітку, розцінок, тарифних сіток і ставок,
вдосконалення різних форм оплати праці
Тарифно-кваліфікаційні довідники, сітки, ставки:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях

413

414

415
416
417

418

Документи (огляди, довідки, розрахунки, пропозиції) з аналізу праці та розроблення кваліфікаційних
характеристик на провідні професії галузей промисловості
Тарифікаційні відомості (списки)
Завдання на зниження трудомісткості робіт та
звіти про їх виконання
Документи (довідки, доповідні записки,
акти) про контроль за дотриманням правил
нормування праці, витрачання фонду заробітної
плати, законодавства про працю
Документи (плани, фотографії робочого дня,
листи, довідки, звіти, карти, розрахункові
таблиці) про проведення хронометражних робіт
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5

1Після закінчення

журналу

1Після заміни но-

вими

1Для

творчих
професій — пост.
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2

1

419

420

421

422
423
424

Документи (доповідні записки, довідки,
проекти, пропозиції, звіти) про стан і
вдосконалення діючих систем оплати праці,
матеріального і морального стимулювання та
контролю за їх застосуванням
Документи (таблиці, аналізи, відомості) про
темпи зростання продуктивності праці та
середньої заробітної плати
Документи (розрахунки, довідки, відомості,
листи) про віднесення організації та її
виробничих підрозділів до груп з оплати праці
Списки робітничих професій за розрядами і
системами оплати праці
Розрахунки, відомості про створення системи
акордної оплати праці
Положення про преміювання:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях

425

426
427

428

429

430
431
432
433

20

Документи (розрахунки, довідки, списки,
листи) про встановлення і застосування систем
преміювання
Дозволи профспілкових організацій на
виконання надурочних робіт
Листування про впорядкування та встановлення
розмірів заробітної плати, нарахування премій;
використання фондів матеріального заохочення
Листування про застосування різних форм
оплати праці, встановлення посадових окладів,
застосування тарифних сіток, регулювання та
витрачання фонду заробітної плати
Листування про складення, доповнення,
зміну технічних норм, тарифно-кваліфікаційних
довідників, сіток, ставок
Листування про стан технічного нормування
Листування про розроблення технічних норм
Комплексні плани вдосконалення умов охорони
праці і санітарно-оздоровчих заходів
Плани заходів (угод) з поліпшення умов праці
та документи (акти, довідки, відомості) про їх
виконання

3

4

10 р.

3 р.

5 р.

5 р.

5 р.

5 р.

3 р.

3 р.

5 р.

5 р.

Пост.
До заміни
новими
3 р.

До заміни
новими
До заміни
новими
3 р.

1 р.

1 р.

5 р. ЕПК

5 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.
1 р.
Пост.

3 р.
1 р.
10 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

434

Акти, довідки перевірки дотримання
організацією санітарного законодавства
Протоколи про порушення санітарних норм
та постанови про накладення штрафу за
порушення санітарного законодавства
організацією, посадовими особами державної
санітарно-епідеміологічної служби
Протоколи атестації з техніки безпеки
Акти, приписи з техніки безпеки; документи
(довідки, доповідні записки, звіти) про їх
виконання
Документи (переліки посад і професій,
програми, списки, звіти, листи) про
проходження працівниками стажування з
техніки безпеки
Протоколи обстеження повітряного середовища
в цехах
Поліси страхування цивільної відповідальності
небезпечних виробничих об’єктів

5 р. ЕПК

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5 р.
5 р. ЕПК

5 р.
5 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

Пост.

435

436
437

438

439

441

Договори про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працівників від нещасних
випадків на виробництві та професійного
захворювання

5 р.1, 2

До
ліквідації
організації
5 р.1, 2

442

Документи (умови, програми, протоколи,
рекомендації) оглядів-конкурсів з охорони праці
і техніки безпеки
Переліки посад і професій на роботах із
шкідливими та небезпечними умовами праці,
які мають право на додаткову відпустку і
доплату за роботу зі шкідливими умовами
праці:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

Пост.
До заміни
новими
75 р.

—
До заміни
новими
75 р.

75 р.

75 р.

75 р. ЕПК

75 р.

440

443

444
445
446

Списки працюючих на виробництві із
шкідливими умовами праці
Табелі, наряди працівників, задіяних на роботах
із шкідливими умовами праці
Документи (протоколи, довідки, висновки) про
шкідливі умови праці, травматизм, професійні
захворювання

№ 1 (108) січень 2016

5

1Після закінчення
строку дії договору.
2У разі настання
страхового
випадку — 75 р.
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1

447

448

449
450

451
452

Документи (доповідні записки, довідки,
доповіді, відомості) про стан професійної
шкідливості виробництва та професійних
захворювань
Переліки важких робіт і робіт із шкідливими
і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок та
неповнолітніх:
а) за місцем розроблення
б) в інших організаціях
Документи (доповідні записки, довідки,
доповіді, звіти, акти) про умови праці жінок та
неповнолітніх на виробництві
Документи (протоколи, рішення, переліки
стандартів і норм, переліки та плани робочих
місць, висновки, акти, карти умов праці тощо) з
питань атестації робочих місць на відповідність
нормативно-правовим актам з охорони праці
Акти обстеження умов праці працівників
Норми запасів обладнання та матеріалів на
випадок аварій, надзвичайних ситуацій:
а) за місцем розроблення
б) в інших організаціях

453

Документи (акти, висновки, протоколи, аварійні
картки) про розслідування причин аварій та
нещасних випадків на виробництві

455

Документи (звіти, довідки, списки) про
травматизм на виробництві
Відомості про аварії та нещасні випадки

456
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2

3

4

10 р. ЕПК

10 р.

Пост.
До заміни
новими
5 р. ЕПК

—
До заміни
новими
5 р.

75 р. ЕПК

75 р.

5 р.

5 р.

Пост.
До заміни
новими
45 р. ЕПК1

—
До заміни
новими
45 р.2

10 р.

10 р.

5 р.1

5 р.2

5

1Пов’язані
із значними
матеріальними
збитками та
людськими
жертвами — пост.
2Пов’язані
із значними
матеріальними
збитками та
людськими
жертвами — 75 р.

1З людськими
жертвами — пост.
2З людськими
жертвами —
до ліквідації
організації

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

2

1

457
458
459

460

461

462

463
464
465
466
467
468
469
470
471

Повідомлення медпунктів про потерпілих
внаслідок нещасних випадків
Акти розслідування професійних захворювань
та отруєнь
Норми спеціального одягу і взуття та інших
засобів індивідуального захисту, лікувальнопрофілактичного харчування:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях
Проекти змін і доповнень до єдиних норм
спеціального одягу і взуття та інших засобів
індивідуального захисту, лікувальнопрофілактичного харчування
Документи (акти, доповідні записки, висновки,
листи) про розроблення норм спеціального
одягу і взуття та інших засобів індивідуального
захисту, лікувально-профілактичного
харчування
Документи (приписи, акти, висновки, доповідні
записки, листи) про забезпечення працівників
спеціальним одягом і взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, лікувальнопрофілактичним харчуванням
Замовлення на спеціальний одяг, взуття,
лікувально-профілактичне харчування
Списки (відомості), картки обліку на видачу
спеціального одягу, взуття, лікувальнопрофілактичного харчування
Листування про розроблення та хід виконання
комплексних планів поліпшення умов і охорони
праці, санітарно-оздоровчих заходів
Листування про стан і заходи з поліпшення
умов праці, техніки безпеки
Листування про освоєння і стан засобів техніки
безпеки
Листування про застосування праці жінок та
неповнолітніх на виробництві
Листування про попереджувальні заходи на
випадок стихійного лиха, надзвичайної ситуації
Листування про аварії та нещасні випадки
Листування про професійні захворювання,
виробничий травматизм, заходи щодо їх
усунення

№ 1 (108) січень 2016

3

4

3 р.

3 р.

45 р. ЕПК

45 р.

Пост.
До заміни
новими
3 р.

—
До заміни
новими
3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

1 р.

1 р.

3 р.

3 р.

5 р.

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.
3 р.

3 р.
3 р.

5
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1

2

3

4

472

Листування про скорочення робочого дня
і надання додаткових відпусток у зв’язку зі
шкідливими умовами праці
Листування про проведення профілактичних і
профгігієнічних заходів
Листування про оплату святкових днів, днів
відпочинку та надурочної роботи
Журнали реєстрації аварій
Журнали реєстрації осіб, потерпілих від
нещасних випадків
Журнали обліку професійних захворювань
(отруєнь)
Книги реєстрації попереджень про небезпечність
робіт на окремих ділянках організації
Журнали обліку профілактичних робіт з техніки
безпеки
Журнали реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці
Журнали реєстрації інструктажів (первинного,
повторного, позапланового, цільового) з питань
охорони праці
Журнали проведення атестації з техніки безпеки
Журнали обліку виконання постанов (приписів)
про штрафи
Журнали реєстрації адміністративних стягнень за
порушення санітарних норм і правил
Лабораторні журнали з контролю за
дотриманням санітарно-гігієнічних нормативів у
підрозділах (цехах) підприємств
Лабораторні журнали з контролю за станом
сировини, агрегатів, посуду
Щоденні аналізи проб повітряного середовища
в цехах та журнали перевірок технічного стану
апаратури

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

Пост.
45 р.1

10 р.
45 р.1

45 р.1

45 р.1

10 р.

10 р.

10 р.

10 р.

10 р.1

10 р.1

10 р.1

10 р.1

5 р.
3 р.

5 р.
3 р.

3 р.

3 р.

3 р.1

3 р.1

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

473
474
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

5

1Після закінчення
журналу
1Після закінчення
журналу

1Після

закінчення
журналу
1Після закінчення
журналу

1Після закінчення
журналу

4. Документи, зміст яких стосується роботи з кадрами
489
490

24

Документи (доповіді, огляди, звіти, довідки) про
стан та перевірку роботи з кадрами
Документи (заявки, відомості, листи) про
потребу організації у робітничих кадрах,
інженерно-технічних працівниках, службовцях,
молодих спеціалістах

Пост.

5 р.

3 р.

3 р.

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

491

Документи (листки з обліку кадрів, заяви,
подання, доповідні та пояснювальні записки,
довідки, обхідні листки) до наказів з кадрових
питань (особового складу), що не увійшли до
складу особових справ
Трудові договори (контракти, угоди), що
замінюють накази з кадрових питань
(особового складу)
Особові справи (заяви, анкети, автобіографії,
копії і витяги з наказів про прийняття,
переміщення, звільнення, оголошення подяк,
копії особистих документів, декларації
держслужбовців, характеристики, листки з
обліку кадрів)1:
а) керівників організацій; відомих політичних
діячів; членів творчих спілок; осіб, які мають
найвищі ступені відзнаки, почесні звання
б) осіб, які мають наукові ступені й вчені звання
в) службовців, професіоналів, фахівців,
наукових працівників, які не мають наукових
ступенів і вчених звань, штатних та виборних
працівників громадських організацій
Особові справи (картки обліку, приймання,
переміщення та звільнення) осіб, які працюють
за сумісництвом

3 р.

3 р.

75 р. ЕПК

75 р.

492
493

495

498

Характеристики працівників, які не мають
особових справ

499

Особові картки працівників (у тому числі
тимчасових та працюючих за сумісництвом)
Документи (листки з обліку кадрів, анкети,
автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на
роботу
Протоколи засідань комісій з встановлення
трудового стажу для виплати надбавок за
вислугу років та документи (подання, довідки,
анкети) до них; стажові книги
Документи (протоколи, подання, анкети, акти)
про встановлення персональних окладів,
надбавок, доплат

500
501

502
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Пост.

75 р.2

75 р.2 ЕПК
75 р.2

75 р.2
75 р.2

75 р.1, 2

75 р.1, 2

5

1Довідки з місця
проживання,
медичні довідки
та інші документи
другорядного
значення — 3 р.
після звільнення.
2Після звільнення

1Після звільнення.
2Документи

(анкети, копії
дипломів, заяви,
дозволи), що є
підставою для
наказів з кадрових
питань (особового
складу), — 3 р.
Доки
не мине
потреба
75 р.1

Доки
не мине
потреба
75 р.1

1 р.

1 р.

10 р.1

10 р.1

10 р.1

10 р.1

1Після

звільнення

1За відсутності
наказів про
встановлення
надбавок — 75 р.
1За відсутності
наказів про
встановлення та
зміну окладів —
75 р.

25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

503
504

505
506

Списки (штатно-обліковий склад) працівників
організації
Переліки посад керівних працівників
міністерств, інших організацій:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях
Протоколи засідань конкурсних комісій із
заміщення вакантних посад, обрання на посаду
Документи (витяги з протоколів, списки праць,
звіти, відгуки) конкурсних комісій із заміщення
вакантних посад, обрання на посади

507
508

Довідки про наявність вакантних посад
Оригінали особистих документів офіційного
походження (дипломи, атестати, посвідчення,
свідоцтва, трудові книжки)

511

Документи (звіти, акти, відомості) про облік
трудових книжок і вкладок до них
Документи (плани, звіти, копії наказів, листи)
про стажування
Посвідчення про відрядження

512
514

515

516
517
518
519

26

2

Документи (графіки, заяви, відомості) про
надання та використання щорічних, творчих,
соціальних відпусток та відпусток без
збереження заробітної плати
Заяви про надання додаткових відпусток у
зв’язку з навчанням
Копії довідок, виданих працівникам, про стаж і
місце роботи, заробітну плату тощо
Листування про проходження державної
служби
Листування з питань підтвердження трудового
стажу працівників

3

4

75 р.

75 р.

Пост.
Доки
не мине
потреба
75 р. ЕПК

—
Доки
не мине
потреба
75 р.

75 р.1, 2

75 р.1, 2

5

1Зберігаються у
складі особових
справ
2Осіб, що не
пройшли за
конкурсом, — 3 р.

1 р.
1 р.
До
До
запитання, запитання,
не затре
не затре
бувані — не бувані — не
менше 50 р. менше 50 р.
3 р.
3 р.
5 р.

5 р.

5 р.1

5 р.1

1 р.

1 р.

1 р.1

1 р.1

3 р.

3 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

1Щодо

участі в
ліквідації наслідків
техногенних
катастроф та
аварій — 75 р.

1Після закінчення
навчального
закладу

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

520

Листування про приймання, розподіл,
переміщення, облік кадрів
Листування про встановлення та виплату
персональних окладів, надбавок
Листування про резерв кадрів на висування за
посадою, про заміщення вакантних посад і про
оформлення оголошень про конкурси на ці
посади
Листування про оформлення відряджень:
а) за кордон
б) в межах України
Листування з навчальними закладами
про умови оплати за навчання у вищих та
професійно-технічних навчальних закладах і
виплату коштів молодим спеціалістам
Списки, картотеки, картки обліку:
а) керівних працівників
б) інженерно-технічних працівників організації з
вищою і середньою спеціальною освітою
в) наукових працівників
г) ветеранів і учасників Великої Вітчизняної
війни, партизанського та підпільного руху;
учасників бойових дій на території інших
держав
ґ) аспірантів
д) тимчасових працівників
е) кандидатів на висування за посадою (резерв)
є) учнів, студентів навчальних закладів
ж) тих, що вступають до навчальних закладів
з) тих, що екзаменуються, та учнів, які склали
перевідні іспити
и) персонального розподілу аспірантів
і) персонального розподілу випускників вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів
ї) тих, що захистили дисертації й отримали
наукові ступені й вчені звання
й) тих, що пройшли атестацію
к) тих, що одержують персональні оклади
л) військовозобов’язаних

5 р. ЕПК

5 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

р.1

р.1

521
522

523

524

525
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5
3 р.
3 р.

5
3 р.
3 р.

5

1Після повернення
із-за кордону

1Після

Пост.
75 р.

75 р.
75 р.

75 р.
Пост.

75 р.
75 р.

5 р.1
75 р.
5 р.
10 р.2
1 р.
3 р.

—
75 р.
5 р.
10 р.2
1 р.
3 р.

5 р.
5 р.

5 р.

75 р.

75 р.

5 р.
10 р.3
3 р.4

5 р.
10 р.3
3 р.4

закінчення
аспірантури.
2За відсутності
наказів про
зарахування,
відрахування,
випуск, а також
особових справ —
75 р.
3За відсутності
особових
рахунків — 75 р.
4Після звільнення
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

526

Картотеки, покажчики до наказів з кадрових
питань (особового складу)
Журнали обліку трудових договорів (контрактів,
угод), що замінюють накази з кадрових питань
(особового складу)
Журнали обліку, алфавіти особових справ
Журнали, картотеки обліку приймання,
переміщення, звільнення працівників (у тому
числі тимчасових)
Журнали обліку видачі:
а) трудових книжок і вкладок до них
б) студентських квитків, залікових книжок
Книги (журнали) реєстрації видачі дипломів,
атестатів, свідоцтв, посвідчень про закінчення
навчальних закладів, інститутів, факультетів і
курсів підвищення кваліфікації:
а) у навчальних закладах
б) в інститутах, на факультетах і курсах
підвищення кваліфікації, в організаціях, при яких
діють курси
Журнали (книги), списки, картотеки обліку осіб,
направлених у відрядження:
а) довготривалі в межах України та за кордон
б) короткострокові в межах України та за кордон
Журнали обліку видачі посвідчень про
відрядження
Книги обліку направлення та прибуття на роботу
молодих спеціалістів
Книги обліку видачі довідок про стаж, місце
роботи, заробітну плату
Документи (доповіді, доповідні записки, довідки,
відомості, заяви, плани, списки) про підготовку
кадрів нових професій, спеціальностей,
кваліфікацій, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів
Листування про підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації кадрів
Кваліфікаційні вимоги:
а) за місцем розроблення і затвердження

75 р.

75 р.

75 р.

75 р.

75 р.
75 р.

75 р.
75 р.

50 р.
5 р.

50 р.
5 р.

75 р.
10 р.

75 р.
10 р.

75 р.
5 р.
5 р.1

75 р.
5 р.
5 р.1

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

5 р. ЕПК

5 р.

5 р. ЕПК

5 р.

Пост.

До ліквідації
організації
До заміни
новими

527
528
529
530

531

532

533
534
535
537

618
635

б) в інших організаціях
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До заміни
новими

5

1Після закінчення

журналу
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2

1

636

Протоколи засідань, рішення атестаційних і
кваліфікаційних комісій

3

4

5 р.1

5 р.1

75 р.1, 2

75 р.1, 2

Звіти і відомості про проведення атестації і
встановлення кваліфікації

5 р.

5 р.

639

Списки членів атестаційних і кваліфікаційних
комісій

5 р.

5 р.

640

Графіки проведення атестації і встановлення
кваліфікації

1 р.

1 р.

641

Заяви про незгоду з рішеннями атестаційних і
кваліфікаційних комісій та документи (довідки,
висновки) про їх розгляд

5 р.

5 р.

642

Листування про атестацію і встановлення
кваліфікації

3 р.

3 р.

654

Документи (подання, клопотання, характеристики,
автобіографії, особові листки з обліку кадрів,
витяги з рішень тощо) про представлення
до нагородження державними, відомчими
нагородами, присвоєння почесних звань,
присудження премій:
Пост.

—

75 р. ЕПК

75 р.

Пост.

—

75 р. ЕПК

75 р.

Пост.

—

До заміни
новими

До заміни
новими

637

Документи (характеристики, атестаційні анкети,
висновки тощо) про проведення атестацій і
встановлення кваліфікації

638

а) в організаціях, що нагороджують
б) в інших організаціях
655

зі шкідливими
умовами праці —
75 р.
1Зберігаються в
особових справах.
2Ті, що не увійшли
до особових
справ, — 5 р.

Клопотання про видачу дублікатів документів до
державних нагород замість втрачених; документи
(заяви, довідки) до них:
а) в організаціях, які нагороджують
б) в інших організаціях

656

5
1В організаціях

Документи (методичні вказівки, переліки нагород)
про оформлення представлення працівників до
нагородження:
а) за місцем розроблення і затвердження
б) в інших організаціях
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

657

658

678

686

704
705
707
711
712

713

715

30

2

3

4

5

Листування з органами державної влади,
5 р. ЕПК
5 р.
органами місцевого самоврядування,
організаціями вищого рівня, профспілковими
органами про нагородження працівників,
присвоєння почесних звань, присудження премій
Списки осіб, нагороджених державними та
іншими нагородами, почесними званнями,
преміями:
а) в організаціях, що нагороджують
Пост.
—
б) в інших організаціях
75 р.
75 р.
5. Документи, зміст яких стосується соціального страхування та соціального захисту
Звіти про суми нарахованої заробітної плати
75 р.
75 р.
застрахованих осіб та суми нарахованих
страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування, єдиного внеску
на загальнообов’язкове соціальне страхування
(персоніфікований облік)
1Після зняття
Документи (заяви, акти, протоколи, експертні
застрахованої
висновки, довідки, рішення суду, розрахунки
особи з обліку
тощо) про виплати страхового відшкодування:
75 р.1
а) за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю
75 р.1
б) за шкоду, заподіяну майну
10 р.1
10 р.1
Документи (довідки, відомості, списки, листи)
3 р.
3 р.
про наявність і стан медичних пунктів в
організації і про медичну допомогу працівникам
Документи (звіти, довідки, доповідні записки,
5 р. ЕПК
5 р.
огляди) про причини захворюваності
працівників організації
Документи (плани, довідки, картки, списки,
3 р.
3 р.
графіки, листи) про періодичні медичні огляди
Протоколи засідань комісій (уповноваженого) з
5 р.
5 р.
соціального страхування
3 р.
3 р.
Документи (заяви, плани, довідки, списки,
листи) про надання, придбання, облік, розподіл
і реалізацію путівок у санаторно-курортні
заклади
1Після закінчення
5 р.1, 2
Договори медичного страхування
5 р.1, 2
строку дії договору.
2У разі настання
страхового
випадку — 75 р.
Документи (заявки, вимоги, накладні, відомості,
1 р.
1 р.
ордери) про одержання путівок

Кадровик України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1

2

3

4

716

Листки непрацездатності, корінці листків
непрацездатності
Акти перевірок правильності заповнення листків
непрацездатності
Документи (звіти, довідки) про правильність
видачі листків непрацездатності
Списки працівників і членів їх сімей,
прикріплених до відомчих поліклінік
Листування про медичне страхування
працівників організації
Листування про санітарний нагляд, проведення
профілактичних щеплень, медичний огляд,
диспансеризацію, госпіталізацію і надання
медичної допомоги
Листування про експертизу тимчасової
непрацездатності і порядок видачі листків
непрацездатності
Листування про організацію лікувальнопрофілактичного харчування і призначення та
видачу дотації на це харчування
Листування про надання місць у лікувальнопрофілактичних установах, про прикріплення до
поліклінік, видачу перепусток у поліклініки
Журнали реєстрації листків непрацездатності

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

5 р.1

5 р.1

5 р.

5 р.

3 р.

3 р.

3 р.

3 р.

1 р.

1 р.

3 р.1

3 р.1

717
718
725
731
732

733
734
735
739
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5

1Після

закінчення
строку дії договору

1Після закінчення
журналу
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Справа за позовом

про поворот виконання рішення у справі
про визнання формулювання причин
звільнення таким, що не відповідає чинному
законодавству, зміну формулювання причин
звільнення, стягнення середнього заробітку
та моральної шкоди

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 16 листопада 2015 р. у справі № 6-33861ск15

У

справі за заявою Публічного акціонерного товариства (далі — ПАТ) про
поворот виконання рішення у справі
за позовом гр-ки П. до ПАТ про виз
нання формулювання причин звільнення таким, що не відповідає чинному законодавству, зміну формулювання причин
звільнення, стягнення середнього заробітку та
моральної шкоди.

Суть справи
У березні 2014 р. гр-ка П. звернулася до суду з
позовом до ПАТ, обґрунтовуючи його тим, що
з 7 вересня 2007 р. перебувала з відповідачем
у трудових відносинах. 17 лютого 2014 р. нею
було подано заяву про звільнення за власним

32

бажанням відповідно до частини першої статті
38 КЗпП у зв’язку з неможливістю продовжувати роботу з посиланням на складні сімейні
обставини.
Наказом від 18 лютого 2014 р. її звільнено
з роботи 21 лютого 2014 р. за власним бажанням на підставі статті 38 КЗпП. На думку позивача, таке формулювання підстави звільнення
не відповідало причинам, викладеним у її заяві.
З огляду на зазначене вона просила визнати
формулювання причин звільнення з посади таким, що не відповідає чинному законодавству,
та змінити формулювання причин звільнення
на таке: «звільнення за власним бажанням, зумовленим неможливістю продовжувати роботу
з інших поважних причин (складні сімейні обставини), частина перша статті 38 КЗпП»; днем
звільнення вважати день видання їй належним

Кадровик України
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чином оформленої трудової книжки; стягнути з
ПАТ середній заробіток за час вимушеного прогулу з 22 лютого 2014 р. до 24 лютого 2015 р. у
розмірі 28 137 грн 10 коп. і 2000 грн у рахунок
відшкодування моральної шкоди.
Рішенням Ужгородського міськрайонного суду від 23 квітня 2015 р. позов задоволено частково. Визнано формулювання причин
звільнення таким, що не відповідає чинному
законодавству, змінено формулювання причин
звільнення, стягнуто з ПАТ середній заробіток за
час вимушеного прогулу з 22 лютого 2014 р. до
24 лютого 2015 р. у розмірі 28 137 грн 10 коп.
Допущено негайне виконання рішення в частині
стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в сумі 28 137 грн 10 коп.
Приймаючи зазначене рішення, суд першої
інстанції керувався таким.
Листом від 18 лютого 2014 р. роботодавець зажадав від позивача документи, які підтверджували складні сімейні обставини. 20 лютого 2014 р. позивачкою із супровідним листом подано роботодавцю документи (довідку
огляду МСЕК, виписку з протоколу ЛКК, копії
паспортів, свідоцтв про народження та одруження), що підтверджують наявність складних
сімейних обставин, а саме: необхідність догляду за бабою її чоловіка, яка є інвалідом ІІ групи
внаслідок ампутації ноги та потребує в зв’язку
з цим стороннього догляду, який здійснюється
позивачкою, що підтверджується копією листа з
відміткою про його отримання ПАТ.
Незважаючи на це в трудову книжку позивачки згідно з наказом роботодавця було
внесено запис про звільнення з формулюванням «звільнена з роботи за власним бажанням, стаття 38 КЗпП».
26 лютого 2014 р. позивачці відмовлено в
працевлаштуванні в ТОВ «Ю.» на посаду діловода у зв’язку з неправильним формулюванням
причин звільнення за попереднім місцем роботи, що підтверджується наявними в матеріалах
справи копіями заяви гр-ки П. про прийняття на
роботу та листом ТОВ «Ю.» про відмову в прий-
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нятті на роботу. 18 березня 2014 р. позивачці
було відмовлено в працевлаштуванні в ТОВ «П.»
на посаду продавця з аналогічних підстав, що
також підтверджується матеріалами справи.
Отже, суд вважав, що звільнення позивача із
зазначенням у трудовій книжці формулювання причин звільнення «за власним бажанням,
стаття 38 КЗпП», є неправильним і не відповідає
вимогам чинного законодавства, виходячи з такого.
Згідно з частиною першою статті 38 КЗпП
працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений
ним орган письмово за два тижні. Якщо заява
працівника про звільнення з роботи за власним
бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання;
переведення чоловіка або дружини на роботу в
іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у цій місцевості,
підтверджена медичним висновком; вагітність;
догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд за
хворим членом сім’ї відповідно до медичного
висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію;
прийняття на роботу за конкурсом, а також з
інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган має розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Правовий аналіз частини першої статті
38 КЗпП дає змогу дійти до висновку, що перелік поважних підстав, які зумовлюють неможливість продовжувати роботу та дають
працівнику право розірвати трудовий договір
без попередження про це роботодавця за два
тижні, не є вичерпним, а оцінюватися поважність цих підстав має в кожному конкретному
випадку окремо.
Разом із тим за пунктами 2.2, 2.4, 5.3 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому
числі одноразової її виплати для організації
безробітними підприємницької діяльності,
затвердженого наказом Міністерства праці та
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соціальної політики України від 20 листопада
2000 р. № 307*, виплата допомоги особам, які
звільнилися з роботи за власним бажанням без
поважних причин, скорочується на 90 днів, і
навпаки, особам, які звільнилися з роботи за
власним бажанням у разі неможливості продовжувати роботу, допомога по безробіттю
виплачується протягом максимально можливого строку (360 днів). Розмір допомоги,
що призначається особі, звільненій за власним
бажанням у разі неможливості продовжувати
роботу, є більшим на 20 % за розмір допомоги,
що виплачується особі, звільненій за власним
бажанням без поважних причин.
З викладеного випливає, що звільнення особи за власним бажанням, зумовленим неможливістю виконувати роботу з поважних причин
(перелік яких у ст. 38 КЗпП не є вичерпним), дає
підстави для вищезазначених переваг і пільг.
Записи про причини звільнення у трудовій
книжці вносяться відповідно до формулювань
чинного законодавства із посиланням на статтю, пункт закону. В разі розірвання трудового
договору з ініціативи працівника з причин,
з якими законодавство пов’язує надання певних
пільг і переваг, запис про звільнення вноситься
до трудової книжки із зазначенням цих причин
(п. 2.26 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58).
Враховуючи наявні у справі докази, суд погодився з доводами позивача про те, що необхідність догляду за бабою її чоловіка, інвалідом
ІІ групи внаслідок ампутації ноги, підпадає під
зміст поняття «інша поважна причина», що зумовлює неможливість продовжувати роботу та
дає право працівнику розірвати трудовий договір у строк, про який він просить, відповідно
до другого речення частини першої статті 38
КЗпП.
* Порядок утратив чинність 31 липня 2015 р.
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За таких обставин відповідач мав зробити
запис у трудовій книжці про причини звільнення позивача відповідно до формулювань чинного законодавства із посиланням на статтю,
пункт закону, зазначивши причини звільнення,
з якими законодавство пов’язує надання вищезазначених пільг і переваг відповідно до заяви
позивача про звільнення.
Згідно із правовим висновком, винесеним
Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України в постановах від 31 жовтня
2012 р. і від 20 лютого 2013 р., роботодавець
не має права самостійно змінювати визначену
працівником причину звільнення з роботи.
За статтею 3607 ЦПК України рішення Верховного Суду України є обов’язковим для судів,
які зобов’язані привести свою судову практику
у відповідність із рішенням Верховного Суду
України.
Крім того, як вбачається з матеріалів справи,
відповідач звільнив позивача без дотримання
двотижневого строку, що має передувати звільненню працівника за власним бажанням, тобто
застосував механізм звільнення, передбачений
саме за наявності поважних причин, що унеможливлюють продовження роботи працівником.
Статтею 47 КЗпП передбачено обов’язок
власника або уповноваженого ним органу видати працівнику в день звільнення належно
оформлену трудову книжку.
Частиною четвертою статті 235 КЗпП встановлено, що в разі затримки видання трудової
книжки з вини власника або уповноваженого
ним органу працівникові виплачується середній
заробіток за весь час вимушеного прогулу.
Відповідно до пунктів 4.1, 4.2 Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників
у разі затримки видання трудової книжки з
вини власника або уповноваженого ним органу
працівникові сплачується середній заробіток за
весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому випадку вважається день видання
трудової книжки. Про новий день звільнення
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видається наказ і вноситься запис до трудової
книжки працівника. Раніше внесений запис про
день звільнення визнається недійсним.
З огляду на вищевикладене, оскільки з вини
роботодавця в день звільнення позивачу не була
видана належним чином оформлена трудова
книжка із зазначенням у ній правильного формулювання причин звільнення, днем звільнення
в такому разі слід вважати день видання працівнику трудової книжки, оформленої належним
чином із зазначенням формулювання причин
звільнення в точній відповідності із законом.
Як вбачається з матеріалів справи, неправильне формулювання причин звільнення в
трудовій книжці позивача перешкоджало його
працевлаштуванню після звільнення.
На підставі частини четвертої статті 235
КЗпП, якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який
розглядає трудовий спір, одночасно приймає
рішення про виплату йому середнього заробітку
за час вимушеного прогулу в порядку та на умовах, передбачених частиною другою цієї статті.
Таким чином, з огляду на наявні в матеріалах
справи довідки про середню заробітну плату
позивача, на її користь підлягає стягненню середній заробіток, виходячи із розміру середньоденного заробітку в період з 22 лютого 2014 р.
до 24 лютого 2015 р. (112,60 грн) за 251 робочий день у сумі 28 137,10 грн.
Не погоджуючись із рішенням суду першої
інстанції, обидві сторони спору звернулися з
апеляційними скаргами до суду вищої інстанції.
Колегія суддів Апеляційного суду Закарпатської області, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи й обговоривши
підстави апеляційних скарг, вважала, що апеляційна скарга ПАТ підлягає частковому задоволенню, а апеляційна скарга гр-ки П. — відхиленню з таких підстав.
Колегія погодилася з висновком суду першої інстанції в частині задоволення позовних

№ 1 (108) січень 2016

вимог про визнання формулювання причин
звільнення таким, що не відповідає чинному
законодавству, та зміну формулювання причин
звільнення.
Зокрема, в цьому випадку роботодавець,
зажадавши листом від 18 лютого 2014 р. від
позивача доказів на підтвердження неможливості продовжувати роботу, того ж дня, не
дочекавшись відповіді від працівника, видав
наказ про її звільнення. Оскільки 20 лютого
2014 р. позивач надала документи, які, на її
думку, підтверджували обставини щодо неможливості продовжувати роботу, і таким не
надана (та й не могла бути надана) оцінка в
момент винесення наказу про звільнення від
18 лютого 2014 р., то такий наказ винесений
роботодавцем передчасно, а відтак не може
вважатися законним.
Крім того, суд першої інстанції правомірно
врахував ту обставину, що роботодавець не
має права самостійно змінювати визначену
працівником причину звільнення з роботи.
За таких обставин доводи апеляційної скарги ПАТ щодо оскарження в цій частині підлягають відхиленню.
Разом із тим колегія суддів не погодилася
з висновком суду першої інстанції щодо зміни
дати звільнення з таких підстав.
Виходячи з аналізу чинного КЗпП і враховуючи роз’яснення, викладені в постанові Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9, суд
має право змінити дату звільнення працівника
(визнати днем звільнення працівника інший ніж
указаний у наказі), якщо не було дотримано
певних строків попередження працівника про
його можливе звільнення. Неправильне формулювання причин звільнення та зміна його
судом не тягне за собою зміну дати звільнення.
В цьому випадку як працівник, так і роботодавець досягли спільної згоди щодо дати звільнення, а саме: 21 лютого 2014 р., і в цей день їй було
видано трудову книжку, а відтак для зміни такої дати немає правових підстав, незважаючи
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на подальше внесення змін щодо причин формулювання звільнення.
Також не погодилася колегія суддів із рішенням суду в частині стягнення середнього
заробітку та допущення негайного виконання
рішення з таких підстав.
Відповідно до частини третьої статті 235
КЗпП, якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган,
який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу в порядку
та на умовах, передбачених частиною другою
цієї статті.
Задовольняючи позов у цій частині, суд
першої інстанції вважав, що неправильне формулювання причин звільнення перешкоджало
подальшому працевлаштуванню на роботу,
посилаючись на листи підприємств, якими позивачу було відмовлено у прийнятті на роботу.
Однак колегія суддів не погодилася з таким
висновком суду та критично оцінила зазначені
листи, враховуючи таке.
Як вбачається з обох заяв про прийняття на
роботу, адресованих зазначеним юридичним
особам, позивачка в них з власної ініціативи
вказала, що між нею та попереднім роботодавцем (відповідачем) існує спір щодо правильності формулювання причин звільнення,
який має бути вирішений у судовому порядку,
хоча на той момент цей позов нею ще не було
пред’явлено. Тобто позивачкою фактично
повідомлено недостовірну інформацію щодо
наявності спору, і така стала причиною відмови у прийнятті на роботу.
Колегія суддів зазначила, що звільнення за
статтею 38 КЗпП не є формою накладення
дисциплінарного стягнення, в жодному разі не
може свідчити про працівника з негативного
боку, а відтак апріорі не може бути перешкодою для працевлаштування.
Крім того, колегія суддів додатково констатувала, що суд першої інстанції грубо порушив
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вимоги частини першої пункту 2 статті 367
ЦПК і допустив негайне виконання ухваленого ним судового рішення в частині стягнення
середнього заробітку за час вимушеного прогулу за весь період із 22 лютого 2014 р. до 24
лютого 2015 р. і в повному обсязі присудженої
суми, а не за місяць, як передбачено законом.
Таким чином, своїм рішенням від 16 вересня
2015 р. Апеляційний суд Закарпатської області
вирішив скасувати рішення Ужгородського
міськрайонного суду від 23 квітня 2015 р. у частині задоволення позовних вимог гр-ки П. про
зміну дати звільнення, стягнення середнього
заробітку та допущення негайного виконання
рішення та ухвалити в цій частині нове рішення
про відмову в задоволенні таких позовних вимог.
На цій підставі керівництво ПАТ знову звернулося до апеляційного суду із заявою, в якій
просило допустити поворот виконання рішення Ужгородського міськрайонного суду від 23
квітня 2015 р. і зобов’язати гр-ку П. повернути
кошти в сумі 28 137,10 грн, безпідставно стягнуті за вказаним рішенням суду.
Колегія суддів вважала, що подана заява не
підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до частини першої статті 380
ЦПК питання про поворот виконання вирішує
суд апеляційної чи касаційної інстанції, якщо,
скасувавши рішення, він закриває провадження
у справі, залишає позов без розгляду, відмовляє
в позові повністю або задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.
Згідно з частиною другою статті 382 ЦПК
у справах про стягнення заробітної плати чи
інших виплат, що випливають із трудових
відносин, поворот виконання не допускається
незалежно від того, в якому порядку ухвалено
рішення, за винятком випадків, коли рішення
було обґрунтовано на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях
позивача.
Аналогічні приписи зазначені в частині першій статті 239 КЗпП.
Кадровик України
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Матеріали справи свідчать, що предметом
розгляду справи, за якою відповідач просить
вирішити питання про поворот виконання, є вимоги про стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу, які випливають із трудових відносин.
Рішення Ужгородського міськрайоного суду
від 23 квітня 2015 р., яким стягнуто з ПАТ середній заробіток за час вимушеного прогулу
в розмірі 28 137,10 грн, яке було виконано та
скасовано апеляційною інстанцією, не було
обґрунтовано підробленими документами або
завідомо неправдивими відомостями позивача,
оскільки такі дані не підтверджені жодними належними та допустимими доказами.
З урахуванням наведеного колегія суддів
Апеляційного суду Закарпатської області в
своїй ухвалі від 19 жовтня 2015 р. дійшла висновку про відсутність передбачених законом
підстав для повороту виконання рішення Ужгородського міськрайонного суду від 23 квітня
2015 р. і задоволення поданої заяви ПАТ.
Роботодавець ще раз спробував захистити
свої права, звернувшись із касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого суду України
(далі — ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Ухвалене рішення
Розглянувши касаційну скаргу ПАТ, суддя ВССУ
ухвалив, що у відкритті касаційного провадження у справі слід відмовити з таких підстав.
Відмовляючи в задоволенні заяви про поворот виконання рішення суду, суд апеляційної
інстанції правильно виходив із того, що виплачена позивачу сума належить до виплат, що за
частиною другою статті 382 ЦПК, частиною
першою статті 239 КЗпП не підлягають поверненню, оскільки ця виплата випливає з трудових правовідносин.
Зі змісту ухвали Апеляційного суду Закарпатської області від 19 жовтня 2015 р. і дода-
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них до неї матеріалів убачається, що касаційна
скарга є необґрунтованою та наведені в ній доводи не дають підстав для висновків щодо незаконності оскаржуваного судового рішення.

Коментар
На тлі ймовірного прийняття Трудового кодексу сьогодні можна спостерігати новий виток
дискусії про те, яка сторона трудових відносин
є більш захищеною вітчизняним законодавством. На наш погляд, підсумки чергової судової історії є вагомим внеском у скарбничку
доводів про нагальну необхідність забезпечити
правовий захист не тільки інтересів найманого
працівника, а й роботодавця.
Механізм обмеження повороту виконання
рішень щодо трудових спорів, який існує, до
речі, не тільки в українському законодавстві,
вважається одним із способів захисту працівника як «слабкої сторони» у трудових відносинах у цілому і у трудових спорах зокрема від
можливих судових помилок. Однак тільки один
вищенаведений приклад винесення на користь
працівника завідомо неправосудного рішення
дає змогу поставити питання про те, чому за
найгрубіші помилки та кричущі прояви недос
коналості судової системи повинен розплачуватися саме роботодавець?
Безсумнівно, законодавство має містити
гарантії трудових прав, переваги працівників і
обмеження для роботодавців у вирішенні трудових спорів. Як приклади можна розглядати
звільнення позивачів від сплати судового збору
під час розгляду в усіх судових інстанціях справ
про стягнення заробітної плати та поновлення
на роботі (ст. 5 Закону України «Про судовий
збір» від 8 липня 2011 р. № 3674-VI), а також
покладання на роботодавця тягаря доказу винної поведінки працівника або звернення до негайного виконання рішень, постановлених на
користь працівника, щодо присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше
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ніж за місяць, поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного на іншу роботу
працівника (ст. 367 ЦПК) тощо. Разом із тим належний захист прав і законних інтересів працівника як економічно більш слабкої сторони не
може скасовувати прав роботодавця та можливості їх захистити.
До слова, спроба хоча б частково вирішити питання про право роботодавця на судовий
захист зроблена в проекті Трудового кодексу.
Так, стаття 393 дає змогу не тільки працівнику, але й роботодавцю звертатися до суду із
заявами щодо встановлення, зміни або тлумачення умов трудового договору. Тим не менш
норма, аналогічна чинній нині статті 239 КЗпП
щодо обмеження повороту судових рішень, на
жаль, зберігається в статті 398, згідно з якою
в разі скасування виконання судових рішень
про стягнення на користь працівника заробітної плати, гарантійних, компенсаційних виплат
поворот виконання допускається винятково
якщо скасоване рішення приймалося на підставі повідомлених працівником неправдивих
відомостей або поданих ним підроблених документів.
У цьому контексті складно втриматися та
не навести думку одного із зарубіжних правознавців, яка вдало характеризує недоліки
та несправедливість такого підходу: «При скасуванні рішення працівник, який порушував
трудові обов’язки і з імовірністю заподіював
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роботодавцю майнову, ділову, репутаційну чи
іншу шкоду, отримує, будучи неправою стороною, вигоду у вигляді утримання грошей, яких
він не заробив і на які не мав іншого права. Та
його заслуга, що працівник не брехав суду і не
фальсифікував документальних доказів, навряд
чи гідна подібних заохочень. Коли особа утримується від посягань на правосуддя, її сумлінність заохочується вже тим, що їй не загрожує
покарання. Якщо ж ця сумлінність настільки
значна, що додаткові заохочення за неї все ж
потрібні, то навряд чи дозволено надавати їх
за рахунок майна роботодавця без його згоди
і з обмеженням конституційного права власності».
Ми не схильні ідеалізувати роботодавців і
заперечувати той факт, що в деяких випадках
працівникам доводиться докладати величезних
зусиль для того, щоб отримати від підприємства належні їм за законом кошти. Однак це не
скасовує патову ситуацію, в якій опиняються
і роботодавці, коли під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності вони
змушені виконувати завідомо неправосудні та
некваліфіковані рішення судів, усвідомлюючи,
що повернути належне їм по праву вони вже не
зможуть.
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер компанії
«BST Consulting»   
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Вибір системи

оплати праці

Однією з найважливіших складових організації діяльності будь-якого
підприємства є оплата праці. Адже від оптимальної системи оплати праці
залежить не лише життєвий рівень працівників, а й результати господарської
діяльності підприємства загалом. Тому в ній зацікавлені як наймані працівники
та роботодавці, так і держава

Складові оплати праці
Питання державного та договірного регулювання оплати праці, прав працівників на
оплату праці та їхнього захисту визначається
КЗпП, Законом України «Про оплату праці»
від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі —
Закон про оплату праці) та іншими нормативно-правовими актами.
Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу (ст. 94
КЗпП). Її розмір залежить від складності й
умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Заробітна плата складається з основної,
додаткової зарплати та інших заохочувальних
і компенсаційних виплат.
Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до вста-
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новлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов’язки). Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок
(окладів) і відрядних розцінок для робітників
та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати,
передбачені чинним законодавством; премії,
пов’язані з виконанням виробничих завдань і
функцій.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за
спеціальними системами та положеннями,
компенсаційні та інші грошові і матеріальні
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад
установлені зазначеними актами норми (ст. 2
Закону про оплату праці).
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Порядок включення тих чи інших виплат до
складу заробітної плати містить Інструкція зі
статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13 січня 2004 р. № 5.
Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі
систем угод, які укладаються на державному
(генеральна угода), галузевому (галузева угода) або регіональному (регіональна угода) та
виробничому (колективний договір) рівнях на
підставі Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII.
Індивідуальні умови оплати праці можуть визначатися трудовим договором, укладеним із
працівником.

Системи та форми оплати праці
Системи та форми оплати праці визначають
спосіб установлення залежності між величиною

заробітної плати працівника і кількістю та якістю праці, встановлюються для оцінки праці: за
конкретними видами продукції, за витраченим
часом або за індивідуальними або колективними результатами діяльності. Від прийнятої моделі заробітної плати та способів її обчислення
залежить виконання основних функцій заробітною платою.
У межах тарифної системи оплати праці залежно від того, який основний показник застосовується для визначення міри праці, всі системи
заробітної плати поділяються на дві великі групи,
що називаються формами заробітної плати.
Основними показниками витрат праці є кількість виготовленої продукції (наданих послуг)
належної якості або робочий час (кількість днів,
годин), протягом яких працівник зайнятий на
підприємстві. Такому поділу показників витрат
праці відповідають дві форми оплати праці, що
базуються на тарифній системі — відрядна та
почасова (див. рис.).

Форми оплати праці
Відрядна

Почасова
Системи оплати праці

Пряма відрядна

Проста почасова

Непряма відрядна

Почасово-преміальна

Відрядно-преміальна

За посадовими окладами

Відрядно-прогресивна
Колективна відрядна
Акордна
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Контрактна
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За почасової оплати праці працівника її
розмір залежить від тривалості
відпрацьованого часу, а при відрядній —
від кількості виробленої продукції,
виконаних робіт і наданих послуг
належної якості
За почасової оплати праці працівника її
розмір залежить від тривалості відпрацьованого часу, а за відрядної — від кількості
виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг належної якості.

Відрядна форма оплати праці
Відрядну форму оплати праці на підприємстві
найбільше доцільно застосовувати, якщо:
 є можливість точного обліку обсягів
виконуваних робіт;
 є значні замовлення на виготовлювану
продукцію, а кількість робітників обмежена;
 один зі структурних підрозділів підприємства стримує випуск продукції в інших технологічно взаємозалежних підрозділах;
 застосування цієї системи негативно не
позначиться на якості продукції;
 існує гостра необхідність у збільшенні
випуску продукції в цілому по підприємству.
Відрядна оплата праці має декілька різновидів.
Пряма відрядна — система оплати праці,
коли заробіток робітника визначається за однаковими відрядними розцінками незалежно
від рівня виконання норм виробітку. Заробіток працівника пропорційний фактичному
виробітку.
Непряма відрядна застосовується для оплати праці допоміжних робітників, заробітна плата яких залежить від результатів праці основних
робітників, які обслуговуються ними.
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Відрядно-преміальна система — система
оплати праці, коли робітник одержує не тільки відрядний заробіток, але й премію. Премія
зазвичай установлюється за досягнення визначених показників: виконання плану виробництва продукції, належної якості продукції
або економії матеріальних й інших видів ресурсів.
Відрядно-прогресивна оплата праці передбачає додаткове заохочення працівників
за виготовлення продукції понад установлену
норму. Вироблена в межах норми продукція
оплачується за основними розцінками, а вироблена понад норму — за збільшеними.
Колективна відрядна (бригадна) оплата
праці — відрядна форма оплати праці за результатами роботи колективу (бригади). Спочатку розраховується заробіток усієї бригади
як за прямої відрядної системи за бригадними
розцінками. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади методом коефіцієнтогодин або коефіцієнта виконання норм.
Акордна система оплати праці — різновид відрядної оплати праці, сутність якої полягає в тому, що розмір оплати праці встановлюється на весь обсяг виконання робіт із
визначенням терміну його виконання.

Почасова форма оплати праці
Почасова оплата праці — це оплата праці за
відпрацьований час. Цю форму запроваджують переважно для адміністративно-управлінського й обслуговуючого персоналу, який працює за ненормованим робочим днем, робіт, які
важко чи недоцільно нормувати, коли немає
змоги обліковувати обсяг виконаної чи вироб
леної продукції, а також у тих випадках, коли
необхідно забезпечити високу якість роботи.
Підприємство може проводити оплату праці фактично відпрацьованого часу за годинними (денними) тарифними ставками або за посадовими окладами.
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Тарифна ставка — сума, яка нараховується
за певний проміжок часу (година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду).
Посадовий оклад — щомісячний розмір
почасової заробітної плати, встановлений у
централізованому порядку для певної посади
управлінського персоналу, спеціалістів і службовців. Документом з обліку відпрацьованого часу робітниками з почасовою заробітною
платою є табель робочого часу.
Ця форма поділяється на декілька систем.
Проста почасова система, за якою загальний заробіток працівника обчислюється
шляхом множення годинних тарифних ставок, які відповідають тарифному розряду
працівника, на кількість фактично відпрацьованого часу.
Різновидом почасової системи є погодинна
оплата праці. У такому разі працівникам встановлюють нормовані завдання. Для виконання
окремих функцій та обсягів робіт може бути
встановлено норми обслуговування або чисельності працівників (ст. 92 КЗпП).
Механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі встановлено постановою КМУ від 5 травня
2010 р. № 330. Пунктом 1 цієї постанови визначено, що мінімальна заробітна плата в погодинному (як і місячному) розмірі визначається, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
на місяць та середньомісячної норми тривалості робочого часу за рік при 40-годинному робочому тижні
Почасово-преміювальна — це така оплата
праці, коли робітник одержує не тільки заробіток, обчислений за тарифними почасовими
ставками за фактично відпрацьований час,
але і визначений відсоток премії до цього заробітку за досягнення певних показників.
Обов’язковою умовою преміювання є виконання місячного плану і відсутність браку та
простою машин й обладнання. Преміювання
може бути разовим і постійним. Постійні премії є складовою тарифних умов організації
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праці та виплачуються систематично відповідно до Положення про оплату праці на підприємстві за умови досягнення встановлених для
преміювання виробничих показників.
Розмір заробітної плати за посадовими
окладами визначають залежно від посади за
штатним розписом, особливостей виробництва, умов праці, обсягу та складності роботи,
рівня відповідальності, кваліфікації працівників. У схемах посадових окладів щодо кожної
посади може передбачатися один рівень або
вилка рівнів окладу. Особливість оплати праці за посадовими окладами полягає в тому,
що оплачуються фактично відпрацьовані дні,
а не години. Кількість робочих днів у конкретному місяці не впливає на розмір посадового
окладу. Це означає, що він виплачується, якщо
протягом місяця відпрацьовані всі робочі дні.
Якщо місяць відпрацьовано не повністю, оплата праці розраховується пропорційно відпрацьованим дням, виходячи із середньоденного
окладу.
На підприємствах може застосовуватися також безтарифна (контрактна) система
оплати праці. За нею оплата праці всіх працівників визначається як їхня частка у фонді оплати праці підприємства або окремого
структурного підрозділу.
Контрактна система оплати праці ґрунтується на укладенні договору між роботодавцем і виконавцем, у якому обумовлюються режим та умови праці, права й обов’язки сторін,
рівень оплати праці тощо. За договором може
оплачуватися час перебування виконавця на
підприємстві, фірмі (почасова оплата праці)
або конкретне виконане завдання (відрядна
оплата).

Тарифна система
Форми та системи оплати праці будуються на
основі тарифної системи. Тарифна система
оплати праці використовується для розподілу
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На підприємствах, де договірна оплата
праці регулюється на галузевому та
регіональному рівнях, мінімальна
тарифна ставка робітника першого
розряду визначається за нормами
відповідних угод
робіт залежно від їхньої складності, а працівників — залежно від їхньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки (ст. 96 КЗпП).
Тарифна система оплати праці включає:
 тарифні сітки;
 тарифні ставки;
 схеми посадових окладів;
 тарифно-кваліфікаційні характеристики
(довідники).
Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних
розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.
Тарифна сітка (схема посадових окладів)
формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються в розмірах, не нижчих, ніж визначені генеральною, галузевою (регіональною)
угодою.
Розмір тарифної ставки першого розряду
залежить від економічного стану підприємства,
це мінімальна заробітна плата працівника, визначена в колективному договорі, тобто вона
відображає законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану
працю, нижче від якого не може оплачуватися
праця за виконану працівником місячну або годинну норму праці.
На підприємствах, де договірна оплата праці регулюється на галузевому та регіональному
рівнях, мінімальна тарифна ставка робітника
першого розряду визначається за нормами відповідних угод.
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На підприємствах, де договірна оплата праці
регулюється лише на виробничому рівні (колективний договір), мінімальна тарифна ставка
робітника першого розряду як обов’язковий
елемент тарифної системи може визначатися
орієнтовно за розміром цієї ставки в галузевій
(регіональній) угоді чи розраховуватися самостійно на підприємстві.
У разі самостійного встановлення на підприємстві мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду вона визначається
добутком прийнятого в колективному договорі розміру мінімальної тарифної ставки
робітника, який виконує просту роботу, яка
не потребує кваліфікації, і тарифного коефіцієнта відповідного тарифного розряду. Підприємства бюджетної сфери для визначення
розміру оплати праці працівників мають додержуватися Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298.
Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери визначають за
розрядами Єдиної тарифної сітки шляхом
множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
Віднесення виконуваних робіт до певних
тарифних розрядів i присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або уповноваженим ним органом згідно з
тарифно-кваліфікаційним довідником за погодженням із профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом ( ст. 96 КЗпП).
Посадові оклади службовцям установлює
власник або уповноважений ним орган відповідно до посади та кваліфікації працівника. За
результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові
оклади службовцям у межах затверджених у
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встановленому порядку мінімальних i максимальних розмірів окладів на посаді.
Державні гарантії рівня заробітної плати в
законодавстві України визначені статтями 3 і 8
Закону № 108 і статтею 95 КЗпП.
Статтею 8 Закону № 108 передбачено, що
держава регулює оплату праці працівників на
підприємствах усіх форм власності шляхом
установлення розміру мінімальної заробітної
плати.
Суть, склад і функція мінімальної заробітної
плати визначаються нормами статті 95 КЗпП і
статті 3 Закону № 108.
Статтею 95 КЗпП визначено, що:
 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 почасову норму праці
(обсяг робіт);
 в мінімальну заробітну плату не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати;
 розмір мінімальної заробітної плати встановлюється та переглядається на підставі статей 9 і 10 Закону про оплату праці та не може
бути нижче розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб;
 мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

Порядок установлення системи
оплати праці на підприємстві
Система оплати обирається роботодавцем,
але має бути узгоджена з працівниками у
встановленому законодавством порядку.
Форми та системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми
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Конкретні розміри тарифних ставок
(окладів) i відрядних розцінок
робітникам, посадових окладів
службовцям, а також надбавок,
доплат, премій i винагород
установлюються власником або
уповноваженим ним органом
посадових окладів, умови запровадження
та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних i гарантійних виплат установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з
дотриманням норм i гарантій, передбачених
законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) i відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок,
доплат, премій i винагород установлюються
власником або уповноваженим ним органом.
Власник або уповноважений ним орган не
має права в односторонньому порядку прий
мати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.
Правильно підібрана система заробітної
плати, яка враховує особливості трудового
процесу та завдання, що стоять перед конкретним робочим місцем, професією та кваліфікацією робітника, його особисті інтереси,
є ефективним організаційним засобом і мотивуючим фактором. Тому роботодавцям доцільно періодично аналізувати ефективність
системи, що застосовується на підприємстві,
і за необхідності вносити до неї необхідні корективи. 
Продовження читайте в наступних номерах
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зайнятість населення

Майя Шурко,

начальник відділу організації надання
послуг роботодавцям Київського
міського центру зайнятості

Нові Порядки,

що регламентують механізми
реєстрації безробітних і надання
допомоги по безробіттю
Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ (далі — Закон № 1533);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16 листопада 2000 р. № 2109-ІІІ (далі – Закон № 2109);
 Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам» від 18 травня 2004 р. № 1727-IV (далі — Закон № 1727);
 Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та
безробітних, затверджений постановою КМУ від 20 березня 2013 р. № 198 (далі — Порядок
№ 198);
 Порядок надання допомоги по безробіттю, в т. ч. одноразової її виплати для організації
безробітним підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінсоцполітики України від
15 червня 2015 р. № 613 (далі — Порядок № 613);
 Постанова правління Фонду «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від
12 квітня 2012 р. № 327 (далі — Постанова № 327);
 Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття (далі — Фонд).
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П

остановою КМУ «Про внесення змін до
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 8 липня 2015 р. № 473
затверджені зміни до Порядку № 198.
Змінами спрощено порядок реєстрації, перереєстрації безробітних із числа внутрішньопереміщених осіб. Ухвалення цієї Постанови дає
реальну можливість внутрішньопереміщеним
особам пройти реєстрацію або перереєстрацію
в центрі зайнятості без надання окремих довідок
і якнайшвидше отримати послуги з працевлаштування.
Якщо в особи, яка має намір стати на облік
до центру зайнятості, немає трудової книжки,
вона може надати її дублікат або довідку з архівної установи про прийняття та звільнення з
роботи.
Ця Постанова затверджує перелік документів для реєстрації в центрах зайнятості
внутрішньопереміщених осіб, які звільнилися
з роботи, якщо немає документів, що підтверджують факт такого звільнення:
 паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
 облікова картка платника податків;
 довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи;
 заява про припинення трудових відносин,
підпис на якій нотаріально засвідчений, або документ, що підтверджує факт припинення
зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), або рішення суду — в разі припинення трудових відносин
у судовому порядку;
 розрахунковий документ (квитанція), що
підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом
вкладення.
Новим є можливість реєстрації в службі зайнятості внутрішньопереміщених осіб,
які є членами особистих селянських господарств, без подання довідки про припинен-
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Якщо в особи, яка має намір стати на
облік до центру зайнятості, немає
трудової книжки, вона може надати
її дублікат або довідку з архівної
установи про прийняття та
звільнення з роботи
ня ведення такого господарства або вихід із
нього.
Випускники вищих і професійно-технічних
навчальних закладів, які є внутрішньопереміщеними особами, довідки про направлення на
роботу або самостійне працевлаштування також не подаватимуть.
Порядок № 198 регламентує загальні вимоги до громадян, які планують скористатися послугами центру зайнятості та пройти реєстрацію, про що йтиметься далі.
Документи, які необхідно подати для реєстрації в центрі зайнятості:
 паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (в разі втрати паспорта
пред’являється тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України), особою,
яка не досягла 16-річного віку, пред’являється
свідоцтво про народження та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, видана територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби;
 облікова картка платника податків;
 трудова книжка, цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує період
зайнятості (в разі втрати трудової книжки подається дублікат трудової книжки чи довідка
архівної установи про прийняття та звільнення з
роботи);
 диплом або інший документ про освіту;
 в разі потреби — військовий квиток
(військовозобов’язані надають обов’язково).
Деякі категорії громадян повинні подати
додаткові документи:
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 Інвалід, який не досяг установленого
статтею 26 Закону № 1058 пенсійного віку й
отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів
№ 2109 і № 1727, пред’являє копію довідки до
акта огляду медико-соціальною експертною комісією та за наявності — індивідуальну програму
реабілітації.
 Іноземці та особи без громадянства, які
постійно проживають в Україні, визнані в Україні
біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок
чи тимчасовий захист, а також ті, хто одержав
дозвіл на імміграцію, пред’являють посвідку на
постійне проживання або посвідчення біженця
чи особи, яка потребує додаткового захисту або
якій надано тимчасовий захист.
 Випускники вищих і професійно-технічних навчальних закладів, які звернулися до
центру зайнятості протягом року з дня закінчення навчання, подають: якщо навчалися за державним замовленням — направлення на роботу або довідку про надання можливості самостійного працевлаштування; якщо навчалися
на контрактній основі — довідку навчального
закладу про підтвердження форми навчання.
 Члени особистого селянського господарства, для яких така робота була основною
(крім осіб, які закінчили або припинили навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу і звернулися для реєстрації
до центру зайнятості протягом шести місяців
із дня закінчення або припинення навчання чи
звільнення із служби), подають довідку про
припинення ведення особистого селянського
господарства або вихід із такого господарства, видану сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної
ділянки. Ведення особистого селянського
господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови,
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що протягом 12 місяців, які передували дню
звернення до Центру зайнятості, він провадив
лише таку діяльність чи одночасно перебував
у трудових відносинах або був зайнятим менше шести місяців.
 Військовослужбовці (крім військово
службовців строкової служби), які були звільнені зі служби за станом здоров’я, у зв’язку із
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, пред’являють
військовий квиток, у якому зазначена дата взяття
їх на облік у військовому комісаріаті на підставі
законодавства.
Фахівцями служби зайнятості громадяни
реєструються. Якщо підходящої роботи немає,
з першого ж дня реєстрації надається статус
безробітного.
Стаття перша Закону № 5067 дає такі визначення:
 безробітний — особа віком від 15 до 70
років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством
доходів як джерела існування, готова і здатна
стати до роботи;
 зареєстрований безробітний — особа
працездатного віку, зареєстрована в Центрі
зайнятості як безробітна і готова та здатна стати
до роботи.
Згідно зі статтею 43 Закону № 5067 статус
безробітного може отримати:
 особа працездатного віку до призначення
пенсії (зокрема на пільгових умовах або за
вислугу років), яка через відсутність роботи не
має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна стати до
роботи;
 інвалід, який не досяг установленого
статтею 26 Закону № 1058 пенсійного віку та
отримує пенсію по інвалідності або соціальну
допомогу за законами України № 2109
і № 1727;
 особа, молодша 16 років, яка працювала
та була звільнена у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, зокрема припиненням
Кадровик України
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або перепрофілюванням підприємств, установ
та організацій, скороченням чисельності (штату)
працівників.
Статус безробітного надається за особистою
заявою особи, якщо немає підходящої роботи з
першого дня реєстрації в центрі зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання
чи місця перебування.
За наявності підходящої роботи в день подання заяви про надання статусу безробітного
особі за попереднім узгодженням із роботодавцем видається направлення на працевлаш
тування, яке необхідно відпрацювати протягом семи календарних днів і надати результат
цього направлення (письмову відповідь роботодавця про працевлаштування або відмову у
працевлаштуванні).
Рішення про надання статусу безробітного
оформлюється наказом директора центру зай
нятості, у якому визначаються розмір і строки
виплати допомоги по безробіттю, відкладення,
скорочення тривалості та припинення виплати
такої допомоги.
Умови, розмір і тривалість виплати допомоги по безробіттю регламентуються статтями
22, 23 Закону № 1533 та Порядком № 613 (що
прийнятий замість Порядку № 307, який втратив чинність). Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня
після надання статусу безробітного за його особистою заявою (форма заяви затверджена Порядком № 613).
Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру
залежно від страхового стажу, заробітної плати
(доходу), а також довідок про грошове забезпечення, виданих особі військовими комісаріатами, де така особа перебувала на обліку, військовими частинами, органами, де особа проходила
службу.
Загальна тривалість виплати допомоги по
безробіттю застрахованим особам не може
перевищувати 360 календарних днів (особам
передпенсійного віку — не більше 720 кален-
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Статус безробітного надається за
особистою заявою особи, якщо немає
підходящої роботи з першого дня
реєстрації в центрі зайнятості
незалежно від зареєстрованого місця
проживання чи місця перебування.
дарних днів) протягом двох років із дня її призначення.
Допомога по безробіттю за календарний
місяць не може перевищувати чотирикратного
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом (із 1 вересня
2015 р. — 5512 грн) і не може бути меншою
від мінімального розміру, який установлюється
правлінням Фонду.
Постановою № 327 установлено мінімальний розмір допомоги по безробіттю на рівні
80 % прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (із вересня 2015 р. — 1102,40 грн).
Якщо ж на восьмий день із дати реєстрації
безробітного, який є застрахованою особою,
немає даних у повному обсязі для обчислення
страхового стажу та середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення), допомога по
безробіттю призначається в мінімальному розмірі, встановленому Постановою № 327.
Після надходження уточнених даних про застраховану особу з Державного реєстру, для
військовослужбовців — після подання особою
документів із військового комісаріату, де така
особа перебувала на обліку, військової частини
або органів, де проходила службу, перераховується допомога по безробіттю з дня її призначення.

Розміри допомоги по безробіттю
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що
передують реєстрації особи як безробітної,
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становить шість або більше місяців, допомога
по безробіттю визначається у відсотках до її
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), яка визначається відповідно
до Порядку обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня
2001 р. № 1266, залежно від страхового стажу:
 до двох років — 50 %;
 від двох до шести років — 55 %;
 від шести до десяти років — 60 %;
 понад десять років — 70 %.
Залежно від тривалості безробіття допомога
по безробіттю зменшується та виплачується у
відсотках до визначеного розміру:
 перші 90 календарних днів — 100 %;
 протягом наступних 90 календарних
днів — 80 %;
 надалі — 70 %.
Період, що становить 12 місяців, які передують дню реєстрації особи як безробітної,
що використовується для обчислення страхового стажу, продовжується на період дії
поважних причин перерви страхового стажу,
якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в установленому порядку в Центрі зайнятості як безробітна.
Підпунктом 2 пункту 2 розділу III Порядку
№ 613 визначаються поважні причини перерви
страхового стажу:
 навчання в професійно-технічних і вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі,
аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;
 строкова військова служба;
 проживання разом із чоловіком (дружиною) військовослужбовцем, крім військово
службовців строкової служби, в місцевостях, де
не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років;
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 отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично доглядала за дитиною-інвалідом;
 отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично доглядала за інвалідом I групи;
 отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично доглядала за особою похилого віку, яка за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
 отримання грошового забезпечення батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками;
 отримання грошової допомоги особою,
яка проживала разом з інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу, який за виснов
ком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
 періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення
антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру не підтверджуються сплатою
єдиного внеску;
 інші поважні причини, передбачені законодавством України.
Для застрахованих внутрішньопереміщених осіб розмір допомоги по безробіттю визначається за місяці, що передують початку перер
ви страхового стажу, яка сталася з поважних
причин, зазначених у підпункті 2 пункту 2 розділу III Порядку № 613, на підставі даних Державного реєстру (з урахуванням індивідуальних
відомостей про застраховану особу за їх наявності).
Інвалідам допомога по безробіттю призначається на загальних підставах відповідно до
Закону № 1533. Якщо інвалідом використано
право на матеріальне забезпечення на випадок
безробіття в межах дворічного періоду, то за наступної реєстрації його як безробітного, якщо
страхового випадку немає, допомога по безробіттю йому не призначається.
Кадровик України
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Призначення допомоги по
безробіттю без урахування
страхового стажу громадянина
Без урахування страхового стажу в мінімальному розмірі, який установлюється правлінням
Фонду (Постановою № 327 визначено мінімальний розмір допомоги по безробіттю — 544 грн,
що чинний принаймні до 31 грудня 2015 р.), допомога по безробіттю призначається таким категоріям безробітних:
 особам, страховий стаж яких протягом 12
місяців, які передують реєстрації як безробітної,
менше шести місяців;
 особам, які були звільнені з останнього
місця роботи згідно з пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім п. 5)
і 45 КЗпП, якщо ця робота була їхнім останнім
видом зайнятості;
 молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової служби та потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце.

Причини відкладення та скорочення
допомоги по безробіттю
Виплата допомоги по безробіттю відкладається
на строк виплати вихідної допомоги або іншої
виплати в разі звільнення з підприємств, установ
та організацій або закінчення строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують
часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.
Особам, які звільнені за пунктом 6 статті 36;
підпунктом 1, 2, 6 статті 40; пунктом 5 статті 41,
частиною третьою статті 38 і статтею 39 КЗпП,
виплата допомоги по безробіттю відкладається
не більше ніж на місяць. Відкладення виплати
допомоги по безробіттю починається з наступного дня після дня звільнення особи.
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Виплата допомоги по безробіттю відкладається на шість місяців, протягом яких безробітному з огляду на Закон України «Про статус
депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р.
№ 93-IV виплачується з місцевого бюджету середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді.
Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів у разі:
 звільнення з останнього місця роботи чи
служби за власним бажанням без поважних
причин або за згодою сторін;
 звільнення з останнього місця роботи з
підстав, передбачених пунктом 7 статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, пунктами 1, 2, 3, 4 статті
41 і статті 45 КЗпП, а військовослужбовцям —
у разі звільнення зі служби з підстав, передбачених пунктом «в» частини третьої, пунктами
«е», «є», «ж», «и» «і» частини шостої, пунктами
«е», «є», «ж», «з» частини сьомої статті 26 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову
службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ.
Тривалість виплати допомоги по безробіттю
скорочується на строк до 90 календарних днів.
Якщо виплата допомоги по безробіттю скорочується вперше за дворічний період її виплати,
строк скорочення становить 15 календарних
днів. У кожному наступному разі строк скорочення збільшується на 15 календарних днів, але
не більше як на 90 календарних днів. Загальний
строк скорочення виплати допомоги по безробіттю в межах дворічного періоду визначається
сумарно та зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю у разі:
 недотримання письмових індивідуальних
рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме: невідвідування безробітним Центру
зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений із ним час; невідвідування роботодавця протягом семи календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаш
тування на підходящу роботу; відмова від проходження професійного навчання у визначених
законом випадках; невиконання без поважних
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причин обов’язків, наданими безробітному в
письмовій формі (з дня відвідування, під час
якого з’ясовано недотримання рекомендацій,
що були надані під час попереднього відвідування, або з дня призначеного відвідування особою
Центру зайнятості, узгодженого з безробітним,
яке не відбулось);
 порушення строку звернення без поважних причин до Центру зайнятості після закінчення (припинення без поважних причин) професійного навчання за направленням Центру
зайнятості (з дня, призначеного з урахуванням
часу на проїзд для відвідування Центру зайнятості).
Поважними причинами є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових і
правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини,
які об’єктивно унеможливлюють відвідування
центру зайнятості, що підтверджується документами.

Підбір роботи для безробітних
Згідно з Порядком № 198 після реєстрації в
Центрі зайнятості безробітному пропонують
(за наявності) підходящу роботу, що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації.
З огляду на розмір заробітної плати робота
вважається підходящою, якщо запропонована
зарплата є не нижчою, ніж зарплата безробітного за останнім місцем роботи, з урахуванням
середнього розміру заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, в якому зареєстрований безробітний.
Якщо такий розмір нижчий, ніж заробітна плата особи за останнім місцем роботи,
підходящою є робота з розміром заробітної
плати не меншим, ніж середній розмір у регіоні.
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У пропозиції підходящої роботи безро
бітному враховується розмір заробітної плати, яку він отримував за останнім місцем роботи, за даними Державного реєстру загаль
нообов’язкового державного соціального страхування.
Робота із зарплатою не менше мінімальної
вважається підходящою в таких випадках:
 у Державному реєстрі загальнообов’яз
кового державного соціального страхування немає даних про розмір заробітної плати за останнім місцем роботи;
 безробітний бажає відновити трудову
діяльність після тривалої (понад 12 місяців)
перерви;
 робота шукається вперше.
Підходяща роботи для інваліда підбирається відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта огляду
МСЕК із висновком про умови та характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.
Для безробітних, які не мають документів,
що підтверджують трудову діяльність та/або
освіту, підходяща робота підбирається за професіями, що не потребують спеціальних знань,
умінь і навичок.
Для безробітних, які не мають професії
(спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою є робота, яка потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на
робочому місці. Підходящою роботою для них
є також участь у громадських та інших роботах
тимчасового характеру, тривалість яких перевищує місяць.
Для осіб, які не працювали за попередньо
здобутими професіями (спеціальностями)
понад 12 місяців, підходящою є робота, яку
вони виконували за останнім місцем роботи,
а робота за попередньо здобутими професіями
(спеціальностями) може бути підходящою за
умови підвищення кваліфікації за направленням
Центру зайнятості з урахуванням потреб ринку
праці.
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Для осіб, які перебувають на обліку понад шість місяців, підходящою є робота, що
потребує зміни професії з урахуванням здіб
ностей, стану здоров’я, професійного досвіду,
доступних для таких осіб видів навчання та потреб ринку праці. Підходящою для таких осіб є
також участь у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру, тривалість
яких перевищує місяць.
Для осіб, які бажають відновити трудову
діяльність після тривалої (понад 12 місяців)
перерви (крім осіб, яким до досягнення пенсійного віку залишилося два та менше років), підходящою роботою є також участь у
громадських та інших роботах тимчасового
характеру, які відповідають їхнім освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду,
зокрема за спорідненими професіями. Спорідненими є професії, які відповідно до Класифікатора професій належать до однієї групи професій.
У разі отримання безробітним професії
за направленням Центру зайнятості підходящою є робота як за новою, так і за попередньою здобутою професією (спеціальністю).
Робота не може бути визнана підходящою,
якщо:
 вона пов’язана із зміною місця проживання безробітного без його згоди;
 місце роботи розташоване за межами
доступності транспортного обслуговування,
встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого органу ради;
 умови праці не відповідають правилам і
нормам, установленим законодавством про
працю та охорону праці;
умови праці не відповідають стану
здоров’я особи, що підтверджено медичною
довідкою;
 заробітна плата є нижчою, ніж установлений законом розмір мінімальної заробітної
плати, або не забезпечуються гарантії щодо її
своєчасної виплати.
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Причини припинення реєстрації
безробітного в Центрі зайнятості
За нормами Порядку № 198 реєстрація безробітного припиняється:
З дня початку зайнятості особи:
 працевлаштування за наймом на умовах
трудового договору (контракту);
 укладення цивільно-правового договору
на виконання робіт (надання послуг);
 забезпечення роботою самостійно;
 призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків
сімейного типу, прийомним батькам;
 призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської
комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього нагляду;
 призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій праце
здатній особі, яка фактично доглядає за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або особою
похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду
або досягла 80-річного віку;
 зайняття іншим видом діяльності;
 поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
 вступу на навчання за денною формою,
в т. ч. із використанням ваучера;
 призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 набрання законної сили вироком суду про
засудження особи до позбавлення, обмеження
волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
 досягнення особою встановленого статтею 26 Закону № 1058 пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи
за вислугу років;
 подання заяви про догляд за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або закінчення
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Нагадаємо, що з 1 січня 2015 р.
скасовано можливість дострокового
виходу на пенсію особам за півтора
року до досягнення пенсійного віку

періоду, визначеного в медичному виснов
ку;
 подання безробітним заяви про припинення реєстрації;
 подання довідки до акта огляду медикосоціальною експертною комісією з висновком
про визнання особи нездатною до трудової діяльності;
 встановлення факту подання особою недостовірних даних і документів, на підставі яких
прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального
забезпечення на випадок безробіття та надання
соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;
 встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зай
няття іншим видом діяльності;
 припинення професійного навчання за
направленням Центру зайнятості без поважних
причин;
 відмови від двох пропозицій підходящої
роботи, в т. ч. за набутою професією за направленням Центру зайнятості, а для безробітного,
який уперше шукає роботу та не має професії
(спеціальності), — відмови від двох пропозицій
проходження професійного навчання із дня реєстрації (перереєстрації);
 смерті безробітного або визнання його за
рішенням суду померлим, безвісно відсутнім,
недієздатним чи обмежено дієздатним;
 подання безробітним заяви про бажання
отримувати соціальні послуги та виплату мате-
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ріального забезпечення на випадок безробіття в
іншому Центрі зайнятості;
 закінчення строку дії довідки про взяття
на облік внутрішньопереміщеної особи.
У разі невідвідування без поважних причин
Центру зайнятості:
 протягом 30 робочих днів із дати прий
няття рішення про таке відвідування (крім тих,
хто бере участь у громадських та інших роботах
тимчасового характеру, проходить професійне
навчання за направленням Центру зайнятості,
зайнятий працею, пов’язаною з організацією
підготовки та проведенням виборів Президента
України, народних депутатів України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад і сільських, селищних, міських голів) (на 31-й день);
 протягом 14 робочих днів із дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці,
пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних
депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів) (на 15-й день);
 протягом 14 робочих днів із дня закінчення професійного навчання за направленням
Центру зайнятості (на 15-й день);
 протягом 14 робочих днів із дня закінчення строку дії медичної довідки про вагітність
і пологи (на 15-й день).
Нагадаємо, що з 1 січня 2015 р. скасовано
можливість дострокового виходу на пенсію
особам за півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо людина звільняється у зв’язку
із скороченням штатів або за станом здоров’я
та особам, які вивільняються у зв’язку із закриттям ЧАЕС. Дію цієї норми скасовано відповідно до Закону України «Про внесення змін
та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня
2014 р. № 76-VІІІ). 
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Вікторія Галкіна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Кадрова звітність

у 2016 р.

Традиційно на початку року ми розповідаємо про те, яких змін зазнали форми
та перелік звітів, які подає (або бере участь у їх поданні) кадрова служба

У

2016 р. зменшиться порівняно з 2015 р.
кількість звітів, які мають подавати підприємства. Зокрема, втратили чинність:

 звіт про кількість працівників, їхній
якісний склад та професійне навчання за формою № 6-ПВ (річна), який раніше подавався
до органів державної статистики раз на рік до
7 лютого (відповідно до наказу Держстату від
30 вересня 2015 р. № 260).
 звіти про трудову міграцію (форми
№ 1-ТМ та № 2-ТМ), відповідно до наказу Держстату від 25 лютого 2015 р. № 64.
У цьому році також не подається звіт про
витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС (подається раз на чотири роки).
Він подавався у 2015 р. за 2014 р., тож наступного разу має подаватися у 2019 р. за 2018 р.

Звіти до органів державної
статистики
Форма № 1-ПВ (місячна)
Звіт з праці за формою № 1-ПВ (місячна)
у 2016 р. подається за новою формою, затвердженою наказом Державної служби ста-
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тистики України від 21 липня 2015 р. № 172
зі змінами, внесеними наказом Державної
служби статистики України від 16 листопада
2015 р. № 331 (далі — Наказ № 172).
Звіт подають територіальному органу Держстату юридичні особи та їхні відокремлені
підрозділи за переліком, визначеним органами
державної статистики.
Термін подання звіту — не пізніше 7 числа
місяця, наступного за звітним періодом. Звіт за
новою формою подається починаючи зі звіту за
січень 2016 р. – до 7 лютого. Заповнюється звіт
відповідно до інструкції, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від 26
жовтня 2009 р. № 403.
Форма звіту наведена в додатку.
Форма № 1-ПВ (квартальна)
Форма цього звіту з праці також зазнала змін.
Починаючи зі звіту за перший квартал 2016
р., вводиться в дію форма, затверджена Наказом № 172.
Звіт подають не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, юридичні особи
та їхні відокремлені підрозділи за переліком,
визначеним органами державної статистики
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територіальному органу Держстату. За перший
квартал звіт подається не пізніше 7 квітня
2016 р. Як і раніше, звіт заповнюється на підставі інструкції, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня
2009 р. № 404*.
Форма № 9-ДС (річна)
Кадрові служби державних органів подають
звіт № 9-ДС (річна) за тією ж формою, що і
в минулому році — затвердженою наказом
Держстату України від 5 серпня 2014 р. № 224.
Звіт подається не пізніше 7 лютого до органу
державної статистики за місцезнаходженням.
Нагадаємо, що подають звіт установи й організації, на працівників яких поширюється дія
законів України «Про державну службу» та «Про
службу в органах місцевого самоврядування».
Форма № 7-тнв (річна)
Звіт про травматизм на виробництві подається
за формою, затвердженою наказом Держстату
України від 18 серпня 2014 р. № 242 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Держстату України від 16 листопада 2015 р. № 331).
Звіт подають юридичні особи раз на рік, не
пізніше 28 лютого, територіальному органу
Держстату.

Звіти до Державної служби
зайнятості
Звіт про виконання квоти 5 %
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню, подається до
територіального органу служби зайнятості незалежно від місцезнаходження раз на рік, не
пізніше 1 лютого. Інформацію мають подавати
підприємства, установи, організації із середньо* Змінену форму звіту можна взяти на офіційному сайті
Держстату України.
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обліковою чисельністю штатних працівників за
рік понад 20 осіб.
Форма інформації та порядок її надання
затверджені наказом Міністерства соціальної
політики України від 16 травня 2013 р. № 271.
Порівняно з попередніми роками порядок
подання інформації та її форма не змінилися.
Детальні роз’яснення та приклад заповнення
цієї форми див. у журналі «Кадровик України»
№ 1/2015, с. 77.
Форма № 3-ПН
Інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики України від 31 травня
2013 р. № 316. Цим же наказом затверджено
й інструкцію щодо її заповнення.
Звіт подають юридичні особи та фізичні
особи — підприємці, які використовують найману працю, за наявності вакансії. Нагадаємо,
що датою відкриття вакансії є наступний день
після створення робочого місця чи припинення
трудових відносин із працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи
з якої може бути укладений трудовий договір із
найманим працівником.
Форма № 4-ПН
Без змін залишилась також форма звітності
№ 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці». Цей звіт
заповнюється підприємствами, установами
та організаціями, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання,
в разі запланованого масового вивільнення
працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням
чисельності або штату працівників. Термін подання звіту — не пізніше ніж за два місяці до
вивільнення.
Згідно зі статтею 48 Закону України «Про
зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.

Кадровик України

Звітність

№ 506-VI, масове вивільнення працівників —
це одноразове або протягом:
 місяця:
вивільнення 10 і більше працівників на
підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;
вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;
трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та
організації незалежно від чисельності працівників.
Звіт подається до територіального органу
служби зайнятості за місцем реєстрації платника єдиного внеску.
Форму звіту та порядок його заповнення
затверджено наказом Мінсоцполітики України від 31 травня 2013 р. № 317.
Форма № 1-ПА (річна)
Звітність «Інформація про кількість праце
влаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні» подається за новою формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики
України від 7 серпня 2015 р. № 815. Цим же наказом затверджено порядок її подання.
Звіт подають юридичні особи та фізичні
особи — підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та наймають
працівників для подальшого виконання ними
роботи в Україні в інших роботодавців, районним, міським, міськрайонним, районним у
містах органам державної служби зайнятості
Термін подання звіту — не пізніше 15 січня
після звітного року.

Звіт до органів Фонду соціального
захисту інвалідів
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ подають підприємства, установи й організації, в т. ч. підприєм-
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ства громадських організацій інвалідів, фізичні
особи, які використовують найману працю із
середньообліковою чисельністю штатних працівників за рік — вісім і більше осіб. Звіт подається до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем реєстрації не пізніше
1 березня після звітного періоду.
Форма звіту та інструкція щодо його заповнення затверджені наказом Мінпраці України від 10 лютого 2007 р. № 42.

Звіти до військових комісаріатів
Списки юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, надаються підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності до
військкомату за місцем реєстрації підприємства
раз на рік, не пізніше 1 грудня. Форма списку та
інструкція щодо заповнення встановлені додатком 2 Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 15 грудня 2010 р. № 660.
Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних за формою
№ 6-Б подається раз на рік підприємствами,
установами й організаціями всіх форм власності до військкомату за місцем реєстрації підприємства*.

Звіт для компенсації середнього
заробітку працівників, призваних
на військову службу
Для отримання компенсації з бюджету середнього заробітку підприємства, установи та організації подають звіти про фактичні витрати на випла* За інформацією щодо подання цього звіту слід звертатися до військкомату за місцем реєстрації підприємства.
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ту компенсації з бюджету середнього заробітку
працівникам, погоджені районним або міським
військовим комісаріатом або військовою частиною, що здійснювали призов працівників на військову службу, в частині підтвердження призову
та проходження військової служби.
Звіт подають щомісяця до 15 числа органові
соціального захисту населення за формою, наведеною у додатку 1 Порядку виплати компенсації
підприємствам, установам, організаціям у межах
середнього заробітку працівників, призваних на
строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятих на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації,
що загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану, а також працівникам,
які були призвані на військову службу під час
мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з
оголошенням демобілізації, але продовжують
військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, затвердженому
постановою КМУ від 4 березня 2015 р. № 105.

Відповідальність за неподання або
неправильне подання звітів
Статтею 1863 КУпАП передбачена відповідальність за порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень: за неподання органам державної
статистики даних для проведення державних
статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення
належного стану первинного обліку накладається штраф на громадян у розмірі від 3 до 5 нмдг,
на посадових осіб і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 10 до 15 нмдг. За
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аналогічне порушення, вчинене протягом року
після накладення адміністративного стягнення,
накладається штраф у розмірі від 5 до 10 нмдг
і від 15 до 25 нмдг відповідно.
За невиконання посадовою особою, яка
користується правом приймати на роботу та
звільняти з роботи, та фізичною особою, яка
використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів
та неподання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ) накладається штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг
(частина друга ст. 1881 КУпАП).
Неподання до військкоматів підрозділами
по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від
підпорядкування та форм власності в установлені строки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,
тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3
нмдг. За повторне протягом року порушення,
якщо особу вже було піддано адміністративному стягненню, накладається штраф від 3 до
7 нмдг (ст. 2112 КУпАП).
У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання
інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці за формою
№ 4-ПН, із підприємства стягується штраф
у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (частина шоста ст. 53 Закону № 5067-VI).
У разі неподання або порушення порядку
подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відомостей про працевлаштованих ним
осіб (звіт за формою № 1-ПА), з нього стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на
момент виявлення порушення (частина четверта ст. 53 Закону № 5067-VI). 
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Додаток
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21
Закону України «Про Державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863
Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт із праці
за січень –____________20 р.
Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи
юридичних осіб за переліком, визначеним
органами державної статистики –
територіальному органу Держстату

№ 1-ПВ
Термін подання
не пізніше 7-го
(місячна)
числа місяця,
ЗАТВЕРДЖЕНО
наступного за
Наказ Держстату
звітним періодом 21.07.2015 № 1 72 (зі змінами)

Респондент:
Найменування _______________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _______________________________________
______________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

______________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Найменування структурного підрозділу __________________________________________
Вид економічної діяльності _____________________________________________________
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Продовження додатка
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
____________________________________________________________________________
область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_______________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу

Номер структурного підрозділу
Поле не використовується в електронному звіті
Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак
структурного підрозділу:
Код виду економічної діяльності за КВЕД.
Код території за КОАТУУ
Для інших приміток __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
Код
За звітний
За період з початку
Назва показників
рядка
місяць
року
А
Б
1
2
Фонд оплати праці усіх працівників,
тис. грн (з одним десятковим знаком)
1020
Сума податку з доходів фізичних осіб, що
відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн (з одним десятковим знаком)
1030
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)
1040
Кількість відпрацьованого робочого часу
штатними працівниками, люд. год (у цілих
числах)
1060
Фонд оплати праці штатних працівників,
тис. грн (з одним десятковим знаком)
(із ряд. 1020)
1070
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Звітність

Продовження додатка
Пояснення до розділу І.
Назва показників
Середньооблікова кількість
штатних працівників (ряд. 1040
гр.1) + ; – 25 % і більше порівняно з попереднім періодом
Середня заробітна плата штатного працівника
(ряд. 1070 / ряд. 1040 × 1000)
+;–10 % і більше порівняно з попереднім періодом

Основна причина відхилення
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної
плати та виплат із соціального страхування
на 1______________20 р.
назва місяця наступного після звітного періоду

Назва показників

Код
рядка

Усього

А

Б

1

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн
(з одним десятковим знаком)

2010

Сума заборгованості з виплати заробітної плати,
утворена у попередні роки, тис. грн (з одним десятковим
знаком) (із ряд. 2010)

2020

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено
заробітну плату, осіб (у цілих числах)

2030

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату
перших п’яти днів, тис. грн (з одним десятковим знаком)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка
фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн
(з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка
фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис.
грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2050)

№ 1 (108) січень 2016

2040
2050

2060
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Звітність

Закінчення додатка
А

Б

Сума заборгованості з компенсаційних виплат
працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, тис.грн (з одним десятковим знаком)
(із ряд. 2050)

2070

1

Пояснення до розділу ІІ.
Назва показників

Основна причина відхилення

Cума заборгованості з виплати заробітної плати
(ряд. 2010) +;–25 % і більше порівняно з попереднім
періодом

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________________

_______________________________________

_____________________________________

_______________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

ПІБ
ПІБ

телефон:_______________ факс: ___________електронна пошта:________________________
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Атестація
працівників у сфері
соціального захисту

Порядок атестації працівників у сфері соціального захисту майже
аналогічний порядку атестації працівників на «звичайних» підприємствах,
в установах, організаціях (далі — підприємство), але має й певні особливості.
Які ж саме?

Нормативно-правові акти до теми:
 Порядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 1 жовт
ня 2012 р. № 612 (далі — Порядок № 612);
 Випуск 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовт
ня 2005 р. № 324 (далі – Випуск 80 ДКХП).

Правова основа атестації у сфері
соціального захисту
Атестація працівників у сфері соціального захисту регулюється Порядком № 612.
Згідно з Порядком № 612 атестації підлягають такі професійні категорії працівників:
професіонали, до яких належать провідний фахівець із соціальної допомоги вдома; фахівець із соціальної допомоги вдома I категорії;
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фахівець із соціальної допомоги вдома II категорії; фахівець із соціальної допомоги вдома;
провідний фахівець із соціальної роботи; фахівець із соціальної роботи I категорії; фахівець із
соціальної роботи II категорії; фахівець із соціальної роботи; соціальний працівник І категорії;
соціальний працівник ІІ категорії; соціальний
працівник;
фахівці, до яких належать соціальний
працівник (допоміжний персонал) І категорії;
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соціальний працівник (допоміжний персонал)
ІІ категорії; соціальний працівник (допоміжний
персонал); інструктор з трудової адаптації І категорії; інструктор з трудової адаптації ІІ категорії; інструктор з трудової адаптації; фахівець
з фізичної реабілітації І категорії; фахівець з фізичної реабілітації ІІ категорії; фахівець з фізичної реабілітації.
Кваліфікаційні вимоги до згаданих вище
професій визначені у Випуску 80 ДКХП.
Зауважимо, що після затвердження Порядку № 612 втратили чинність інші раніше
затверджені окремі положення щодо атестації
окремих категорій соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян, центрів соціально-психологічної
допомоги, центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей і молоді з функціональними
обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей і молоді,
центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
тощо.

Чергова та повторна атестації
Атестація працівників у сфері соціального захисту поділяється на чергову та повторну.
Чергова атестація організовується та проводиться за рішенням керівника закладу/установи
соціальної сфери незалежно від його/її підпорядкування на підставі наказу не частіше ніж
раз на три роки.
Повторна атестація проводиться за рішенням керівника закладу/установи соціальної сфери незалежно від його/її підпорядкування відповідно до наказу не раніше ніж через рік із дня
проведення попередньої атестації для працівників, стосовно яких попередньою атестаційною
комісією прийнято рішення про невідповідність
їх займаній посаді, за умови виконання такими
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працівниками рекомендацій щодо підвищення
їх кваліфікації за певним фаховим напрямом.
Інформація про її проведення, зокрема строки, графік її проведення, перелік орієнтовних
питань, що виносяться на атестацію, узгоджується з виборним органом первинної профспілкової організації (далі – профспілка) та доводиться до відома працівників, які підлягають
атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку.

Проведення атестації
Атестаційна комісія створюється при установі/
закладі соціальної сфери та складається з голови комісії, його заступника, секретаря, представника профспілки, членів комісії, кількість
яких визначається керівником закладу/установи соціальної сфери.
Перед проведенням атестації секретарю
атестаційної комісії подається характеристика,
підписана безпосереднім керівником працівника, яка містить оцінку професійної діяльності
працівника, її відповідність кваліфікаційним вимогам, особисті якості працівника. Характеристика подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж
за тиждень до атестації.
Працівник, який підлягає атестації, має право подати атестаційній комісії додаткові відомості про свою професійну діяльність за попередній період, а також заяву про свою незгоду з
поданою характеристикою.
Атестаційна комісія в разі подання працівником, який підлягає атестації, заяви про незгоду
з поданою характеристикою та додаткових відомостей про свою професійну діяльність за
попередній період має право перенести атестацію цього працівника на дату проведення повторної атестації (не пізніше ніж через рік).
Під час свого засідання атестаційна комісія
розглядає подані документи, заслуховує звіт
працівника про виконану роботу (атестація
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проводиться тільки у присутності працівника,
який атестується) та за потреби — додаткову
інформацію безпосереднього керівника. Оцінка
професійного рівня працівника, який атестується, ґрунтується на його відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам,
результативності роботи. Також ураховуються
його уміння оперативно приймати рішення для
виконання поставлених завдань, здатність до
самооцінки, співчуття та розуміння осіб, яким
надаються соціальні та реабілітаційні послуги
тощо. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за
ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною ним роботою

Рішення за результатами атестації
За результатами атестації соціальних працівників атестаційна комісія приймає рішення
(відкритим голосуванням простою більшістю
голосів) про відповідність або невідповідність
працівника займаній посаді або виконуваній
роботі, яке доводиться у письмовій формі до
працівника, який атестується, та його керівника протягом трьох днів після його прийняття. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому
законодавством.
У разі прийняття рішення про відповідність
працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати
безпосередньому керівнику працівника, який
пройшов атестацію, зарахувати його до кадрового резерву, встановити надбавку до заробітної
плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити
на підвищення кваліфікації.
У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі атестаційна комісія може рекомендувати безпосередньому керівнику працівника, який проходив атестацію, перевести
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Не допускається проведення оцінки
професійного рівня та кваліфікації
працівника за ознаками, що без
посередньо не пов’язані з виконуваною ним роботою
працівника за його згодою на іншу посаду чи
роботу, що відповідає його професійному
рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною
атестацією.
Секретар атестаційної комісії заповнює
атестаційний лист і складає список працівників, які проходили атестацію. Атестаційний
лист оформлюється в одному примірнику,
підписується головою і членами атестаційної
комісії та зберігається в особовій справі соціального працівника.
Керівник закладу/установи соціальної
сфери на підставі рекомендацій атестаційної
комісії протягом двох тижнів приймає рішення
(про заохочення працівника, переведення його
на іншу роботу, направлення на навчання тощо),
яке оформлюється наказом, стосовно кожного з
працівників, які пройшли атестацію.
Наприклад, керівник може видати наказ
про підвищення працівнику кваліфікаційної
категорії, яка може встановлюватися тільки в
межах кваліфікаційних вимог кваліфікаційної
характеристики на займану посаду. Зазначені
ж кваліфікаційні характеристики містяться, як
згадувалося вище, у випуску 80 ДКХП і передбачають різне кваліфікаційне категоріювання
(3-, 4-рівневі або без категорій) залежно від
приналежності посади до певної професійної
групи або категорії (професіонали, професіонали державної служби, фахівці). Приклади
кваліфікаційних вимог і кваліфікаційного
категоріювання для окремих посад у сфері
соціального захисту наведено в додатку. Зауважимо, що ті працівники установ соціального

65

атестація працівників

захисту, які належать до категорій педагогічних, медичних працівників або державних
службовців мають проходити атестацію відповідно до порядку, який діє для їхньої сфери
діяльності (категорії працівників).
У разі ж невідповідності працівника зай
маній посаді та його відмови від переведення

на іншу посаду чи роботу, що відповідає його
кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів закладу/установи соціальної сфери керівник закладу/
установи за результатами атестації має право
звільнити такого працівника на підставі
вимог КЗпП. 

Додаток
Приклади кваліфікаційних вимог для окремих професій у сфері соціального захисту
Професійна
група
Професіонали

Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець із соціальної роботи: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією фахівця із соціальної роботи I категорії — не менше
двох років.
Фахівець із соціальної роботи I категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і підвищення кваліфікації для
магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця із соціальної роботи II категорії — не менше двох років.
Фахівець із соціальної роботи II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією фахівця із соціальної роботи — не менше року
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Професіоналипедагоги

Фахівець із соціальної роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Професіонали
на держслужбі
(у місцевому
самоврядуванні)

Головний спеціаліст із субсидій: повна вища освіта відповідного
професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в державній
службі на посаді провідного спеціаліста із субсидій — не менше двох
років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки — не менше
семи років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за спеціалізацією «гуманітарна та соціальна політика».
Провідний спеціаліст із субсидій: повна вища освіта відповідного
професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в державній
службі на посаді спеціаліста із субсидій I категорії — не менше трьох
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атестація працівників

Продовження додатка
Професійна
група

Кваліфікаційні вимоги
років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки — не менше
п’яти років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за спеціалізацією «гуманітарна та соціальна політика».
Спеціаліст із субсидій I категорії: повна вища освіта відповідного
професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в державній
службі на посаді спеціаліста із субсидій II категорії — не менше трьох
років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки — не менше
п’яти років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за спеціалізацією «гуманітарна та соціальна політика».
Спеціаліст із субсидій II категорії: повна вища освіта відповідного
професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в державній
службі на посаді спеціаліста із субсидій — не менше двох років або стаж
роботи за фахом в інших сферах економіки — не менше трьох років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління
за спеціалізацією «гуманітарна та соціальна політика».
Спеціаліст із субсидій: повна вища освіта відповідного професійного
спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління
за спеціалізацією «гуманітарна та соціальна політика»

Фахівці

Соціальний працівник I категорії*: базова або неповна вища освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
Стаж роботи за професією соціального працівника II категорії — не
менше року.
Соціальний працівник II категорії: базова або неповна вища освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст),
для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста —
стаж роботи за професією соціального працівника — не менше двох
років.
Соціальний працівник: неповна вища освіта відповідного напряму
підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи
Фахівець з найму робочої сили (без категоріювання): повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
Стаж роботи за професією, пов’язаною з кадровими питаннями, для
спеціаліста — не менше року, бакалавра — не менше двох років

* Затверджено наказом Мінсоцполітики України від 24 липня 2006 р. № 274.
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає
Олена Охріменко,
заступник директора департаменту —
начальник відділу спеціальних пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Чи включається до заробітної плати для обчислення пенсії відповідно
до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» грошова допомога, що згідно із законом виплачується науковому (науково-педагогічному) працівникові в разі виходу на пенсію?
Законодавчо визначено, що пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі
60 % сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається
статтею 23 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р.
№1977-ХІІ (далі — Закон № 1977) і частиною
другою статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV та на яку на підставі законодавства нараховується збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування
(внески).
Заробітна плата наукового працівника за
статтею 23 Закону № 1977 складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за
наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж
наукової роботи та інших надбавок, доплат і
винагород за наукову (науково-педагогічну)
діяльність, передбачених законодавством.
Для обчислення пенсії особі, яка має право
на призначення пенсії відповідно до статті 24
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Закону № 1977, враховуються суми заробітної
плати особи, нараховані їй згідно із трудовим
договором (контрактом) за займаними посадами, перебування на яких зараховується до
наукового стажу.
Заробітна плата для обчислення пенсії не
може перевищувати граничну суму заробітку
(доходу), з якої справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (17 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
установленого законом).
У разі виходу на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника виплачується грошова допомога в розмірі шести
місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу
роботи на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів III–IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги в разі
виходу на пенсію відповідно до цієї статті, за-
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твердженому постановою КМУ від 4 березня
2004 р. № 257 (ст. 24 Закону № 1977).
З огляду на те, що грошова допомога, яка виплачується науковому (науково-педагогічному)
працівникові в разі виходу на пенсію, не передбачена статтею 23 Закону як складова заробітної
плати наукового працівника та не належить до
виплат, на які нараховуються страхові внески,

оскільки відповідно до пункту 3.6 Інструкції зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України
від 13 січня 2004 р. № 5, не належить до фонду
оплати праці, зазначена виплата (грошова допомога) не включається до заробітної плати,
з урахуванням якої обчислюється пенсія на підставі статті 24 Закону № 1977.

Я дружина померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За яких умов я матиму право на призначення
щомісячної компенсації в разі втрати годувальника відповідно до
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»?
Статтею 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII
передбачено, що непрацездатним членам сім’ї,
які були на утриманні померлого годувальника,
призначається щомісячна компенсація.
Право на щомісячну компенсацію в разі
втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени
сім’ї годувальника, які були на його утриманні.
Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними й утриманцями, визначаються відповідно
до статті 36 Закону України «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування»
від 9 липня 2003 р. № 1058-IV.
Згідно з пунктом 2.11 Порядку подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій на підставі Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою
правління Пенсійного фонду України від 25
листопада 2005 р. № 22-1, за документ, що засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів
сім’ї, одержання від померлого годувальника
допомоги, яка була для них постійним і основ-
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ним джерелом засобів до існування, приймаються довідки уповноважених органів із місця
проживання (реєстрації), в т. ч. органів місцевого самоврядування.
Для призначення до пенсії щомісячної
компенсації в разі втрати годувальника необхідно звернутися до управління Пенсійного
фонду України за місцем проживання із заявою
та надати такі документи: свідоцтво про одруження; свідоцтво про смерть чоловіка; документ, що засвідчує перебування на утриманні
чоловіка до дня його смерті; експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку
смерті з роботами з ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Слід зазначити, що документом, який засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, вважаються довідки
житлово-експлуатаційних або інших організацій із місця проживання (реєстрації), або
довідки органів місцевого самоврядування, або
довідки про реєстрацію місця проживання (разом із годувальником за однією адресою), видані за вимогами статті 3 Закону України «Про
свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» від 11 грудня 2003 р.
№ 1382-IV.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у січні та лютому 2016 року*
СІЧЕНЬ
2016

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 — 19; вихідних — 10; святкових днів — 2 (1 січня — Новий рік,
7 — Різдво Христове); скорочений робочий день — 1 (6 січня).
Норма тривалості робочого часу — 151 год.

ЛЮТИЙ
2016

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

Робочих днів — 21; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу —
168 год.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.
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ПРАКТИКА
72 Час відпочинку
78 Діловодство
81 Трудові судові спори
89 Актуальна тема
96 Вебінар

ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Все про святкові
та неробочі дні у 2016 р.
Щороку на січень припадають багато свят, які більшість із нас відзначає.
Роботодавцю заздалегідь варто подбати про перенесення робочих днів. Про
те, як правильно та вчасно це оформити, йтиметься у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2016 році» від 11 листопада
2015 р. № 1155-р (далі — Розпорядження № 1155-р).

У

зв’язку із внесенням змін до частини
першої статті 73 КЗпП робота на підприємствах цього року не буде проводитись у такі святкові та неробочі дні:
 1 січня — Новий рік;
 7 січня — Різдво Христове;
 8 березня — Міжнародний жіночий день;
 1 травня — Пасха (Великдень);
 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
 9 травня — День Перемоги;
 19 червня — Трійця;
 28 червня — День Конституції України;
 24 серпня — День Незалежності України;

72

 14 жовтня — День захисника України.
Виникають питання щодо так званих святкових днів 21 листопада та 8 травня. Зауважимо, що справді Указом Президента України від
13 листопада 2014 р. № 872/2014 встановлено
День Гідності та Свободи, який відзначатимуть
щорічно 21 листопада, а Указом Президента
України від 24 березня 2015 р. № 169/2015
установлено День пам’яті та примирення, який
відзначатимуть щороку 8 травня. Наголосимо,
що ці дні не внесено до переліку статті 73 КЗпП
як святкові та неробочі.
Натомість Указом Президента України від 14
жовтня 2014 р. № 806/2014 установлений День
захисника України, який відзначатиметься що-
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річно 14 жовтня, його проголошено державним
святом і неробочим днем.
Перенесення святкових і неробочих днів,
визначених статтею 73 КЗпП, розглянемо докладніше.

Перенесення робочого дня на Різдво
1 та 7 січня (святкові та неробочі дні) 2016 р.
припадають на п’ятницю та четвер. Крім святкових і неробочих днів працівники не працюють також у вихідні. Зазвичай загальним
вихідним є неділя, за п’ятиденного робочого
тижня другий вихідний установлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, і цим днем є субота. Тому якщо 1 січня є
п’ятницею, відпочивати на новорічні свята
працівники будуть три дні (1, 2 та 3 січня).
Між «різдвяним» четвергом і вихідними
буде робоча п’ятниця. Тому з метою створення сприятливих умов для святкування
7 січня — Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу Розпорядженням № 1155-р для працівників, яким
установлено п’ятиденний робочий тиждень
із двома вихідними, керівникам підприємств
було рекомендовано перенести робочі дні у
порядку та на умовах, установлених законодавством, зокрема 8 січня (п’ятниця) — на
16 січня (субота). Зауважимо, що рекомендації Кабміну щодо перенесення робочих днів
не стосуються підприємств із безперервним
графіком роботи та з шестиденним робочим тижнем. Ним лише рекомендовано перенесення робочих днів для підприємств із
п’ятиденним робочим тижнем.
Статтею 67 КЗпП визначено, що КМУ може
рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні, але не пізніше ніж
за три місяці до таких днів. Таким чином, розпорядження КМУ мало би бути видано не пізніше 8 жовтня 2015 р., але на цей час його не
було.
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У разі збігу святкового дня з
вихідним останній буде перенесено
на наступний день після нього

Згідно з частиною п’ятою статті 67 КЗпП
власник або уповноважений ним орган у разі
застосування рекомендації КМУ не пізніше
ніж за два місяці видає наказ про перенесення
вихідних і робочих днів на підприємстві, погоджений із виборним органом первинної профспілкової організації. Крім того, зміна режиму
роботи тягне за собою зміну істотних умов праці, у свою чергу підприємству в разі застосування рекомендацій КМУ необхідно дотриматись
двомісячного строку попередження (частина
третя ст. 32 КЗпП). Тому попередити працівників про перенесення робочого дня 8 січня 2016
р. підприємство мало би не пізніше 8 листопада
2015 р. Звичайно ж, дотриматися букви закону,
якщо її не виконує Кабмін, наразі неможливо.
Майже щороку ми стикаємось з такою ситуацією. Рекомендаційний характер розпорядження
дає змогу роботодавцю прийняти рішення про
перенесення робочих днів шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа. Тому,
на думку автора, керівник підприємства може
самостійно попередити працівників про зміну
істотних умов праці за два місяці, видавши наказ.
На думку автора, в разі пропущення строків, установлених законодавством, не буде
помилкою видання наказу про перенесення
робочого дня, 8 січня, датою набрання чинності Розпорядженням № 1155-р, тобто з 11
листопада 2015 р. Аргументом для перевіряючих органів буде те, що КМУ видав розпорядження з порушенням строків.
Отже, за умови перенесення робочого дня,
8 січня, працівникам на різдвяні свята рекомендовано відпочивати чотири календарних
дні.
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Ознайомлені з наказом мають бути
всі працівники незалежно від форми
працевлаштування (основний працівник чи сумісник) за два місяці

Перенесення робочих днів
напередодні Міжнародного жіночого
дня та Дня Конституції України
Цього року Кабмін також рекомендував перенести робочі дні 7 березня (понеділок) — на
12 березня (субота) і 27 червня (понеділок) — на 2 липня (субота). Тому з використанням рекомендацій КМУ та за погодженням
із виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) не
пізніше ніж за два місяці слід видати наказ про
перенесення робочих днів (додаток 1).
Ознайомлені з наказом мають бути всі
працівники незалежно від форми працевлаш
тування (основний працівник чи сумісник) за
два місяці, як це описано вище.
Отже, враховуючи вищевикладене, на початку весни працівників очікують чотири вихідні за умови перенесення робочого дня у
понеділок, 7 березня.

Перенесення інших днів
Святкові дні 1 та 2 травня припадають на неділю
та понеділок. Частиною третьою статті 67 КЗпП
передбачено, якщо святковий або неробочий
день збігається з вихідним, він переноситься
на наступний після святкового або неробочого
дня. Отже, вихідний 1 травня (неділя), переноситься на 3 травня (вівторок).
Варто зазначити, що на 1 травня припадають два свята — День міжнародної солідарності трудящих і Великдень. Перенесенню
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підлягатиме один день (лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок
норми тривалості робочого часу на 2016 рік»
від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13).
У другій половині літа можна буде відпочити три дні на Трійцю. Вихідний день 19 червня
(неділя) буде перенесено на 20 червня (понеділок). Окрім цього, в разі перенесення робочого
дня 27 червня (понеділок) на 2 липня (субота)
для святкування Дня Конституції України у
працівників будуть ще чотири календарні дні
(25–28 червня).
Наприкінці літа на нас чекає лише один святковий день у середу, 24 серпня, на День Незалежності України, який не підлягає перенесенню. Натомість восени, 14 жовтня (п’ятниця) на
День захисника України припадають три святково-вихідних дні.
Дні, які підлягають перенесенню, табелюються як вихідні, а дні, на які вони перенесені
згідно з наказом підприємства, як робочі (додаток 2). Тому якщо підприємство перенесе
робочі дні, то 8 січня, 7 березня та 27 червня
2016 р. вважатимуться вихідними, а 16 січня,
12 березня та 2 липня 2016 р. — робочими. Заповнюючи табель, також слід пам’ятати про те,
що в місяцях, у яких запроваджено перенесення
робочих днів, може змінитися норма тривалості
робочого часу.

Надання відпусток
Нагадаємо, що незалежно від графіка та режиму роботи підприємства тривалість відпусток
розраховується в календарних днях і визначається Законом про відпустки, КЗпП та іншими
законами України. Статтею 5 Закону про відпустки передбачено, що для визначення тривалості щорічних відпусток і додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, святкові
та неробочі дні, встановлені статтею 73 КЗпП,
не враховуються. Окрім зазначених відпусток,
на всі інші види відпусток норми статті щодо
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Додаток 1
Зразок наказу про перенесення робочих днів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРПОСТ»
НАКАЗ
04.01.2016

м. Житомир

№ 3-од

Про перенесення
робочих днів
З метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також
раціонального використання робочого часу, з урахуванням рекомендацій
Кабміну (розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2016 році»
від 11 листопада 2015 р. № 1155-р), статті 67 КЗпП і за погодженням із профспілковим комітетом підприємства (протокол від 4 січня 2016 р. № 1)
НАКАЗУЮ:
1. Перенести робочі дні з:
понеділка, 7 березня — на суботу, 12 березня;
понеділка, 27 червня — на суботу, 2 липня.
2. Інспектору відділу кадрів (Красько М. А.), бухгалтеру (Муляр Л. Ю.) —
табелювати, надавати відпустки, проводити оплату праці та виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам згідно зі зміненим графіком.
2. Відділу кадрів (Лисенко А. О.) довести цей наказ до відома всіх працівників підприємства.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор
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Сушко

В. С. Сушко
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Додаток 2
Зразок заповнення табеля обліку робочого часу
(при п’ятиденному робочому тижні) у зв’язку з перенесенням робочого дня у березні 2016 р.

Березень 2016 р.
1

2

15

Х

Р/8 Р/8 Р/8 Р/8 ВХ ВХ ВХ СВ Р/8 Р/8 Р/8 Р/7 ВХ Р/8 Р/8

Х

16

31

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

30

Р/8 Р/8 Р/8 ВХ ВХ Р/8 Р/8 Р/8 Р/8 Р/8 ВХ ВХ Р/8 Р/8 Р/8 Р/8

Відпрацьовано за
місяць

Днів

Годин

22

175

Умовні позначення:
ВХ — вихідні;
СВ — святкові та неробочі дні;
Р/8 — робочі дні;
Р/7 — дні напередодні святкових (неробочих), у які тривалість роботи має відповідати статті 53 КЗпП.

визначення тривалості відпусток не поширюються. Тому якщо працівник, наприклад, є
учасником бойових дій і бажає взяти додаткову відпустку з 4 січня на 14 календарних днів,
то для визначення тривалості такої відпустки
будуть враховуватися всі календарні дні разом
із святковим і неробочим днем. Тож якщо відпустка розпочинатиметься 4 січня, то триватиме вона до 17 січня включно. Нагадаємо, що
додаткова відпустка за статтею 162 Закону про
відпустки та статтею 772 КЗпП не належить до
щорічних і надається за календарний рік з урахуванням святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП, понад щорічну основну
та додаткові відпустки. Вона не підлягає перенесенню на інший період або подовженню в
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разі хвороби працівника, поділу на частини та
заміні грошовою компенсацією.
У разі надання працівнику щорічної відпустки (на п’ять календарних днів, тобто з 4 до
9 січня), святковий день 7 січня не враховуватиметься, а відпустка продовжиться на календарний день.
У працівників, які перебуватимуть у відпустках у перенесені дні, виникає логічне запитання, чи повинні вони працювати в день, який
перенесено (наприклад, 16 січня). На думку
Мінсоцполітики рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства
та норму тривалості робочого часу в місяцях,
у яких переносяться робочі дні. Тому всі дії
щодо надання відпусток, виходу на роботу
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мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з
перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства (лист Мінсоцполітики від 20
липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13). Водночас зазначимо, що це питання законодавчо не
врегульовано, а листи мають рекомендаційний
характер.
Отже, на думку автора, працівники, які перебували у відпустках, незалежно від їхнього виду,
мають виходити на роботу в перенесені дні.

Оформлення й оплата листка
непрацездатності в разі перенесення
Якщо працівник захворів, а на цей період припадають дні, які підлягають перенесенню, то йому
оплачуються всі дні тимчасової непрацездатності. Підставою для оплати тимчасової непрацездатності буде листок непрацездатності.
Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються за рахунок
коштів роботодавця (постанова КМУ «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві, за рахунок коштів
роботодавця» від 26 червня 2015 р. № 440),
а починаючи з шостого дня хвороби виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Під час обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
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Якщо працівник захворів, а на цей
період припадають дні, які
підлягають перенесенню, то йому
оплачуються всі дні тимчасової
непрацездатності
соціальним страхуванням необхідно керуватися постановою КМУ «Про обчислення
середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням» від 26 вересня 2001 р. № 1266,
де пунктом 2 визначено, що сума страхових виплат застрахованій особі й оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця обчислюється шляхом
множення суми денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках середньоденної
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо
його наявність передбачена законодавством,
на кількість календарних днів, що підлягають
оплаті. Підкреслимо, що з 4 липня 2015 р. (дня
набрання чинності постановою КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2001 р. № 1266» від 26
червня 2015 р. № 439) тимчасова непрацездатність обчислюється в календарних днях
(лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 7 липня 2015 р.
№ 2.4-17-1112).
Також слід взяти до уваги, що в разі тимчасової непрацездатності працівника у дні,
що перенесені наказом підприємства (наприклад, 8 січня), вийти на роботу працівник повинен 16 січня 2015 р. згідно з графіком роботи підприємства. 
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Олена Загорецька,

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

Строки зберігання
документів,що стосуються

кадрових питань

Пропонуємо ознайомитися зі строками зберігання різних видів документів,
зміст яких стосується трудових відносин, роботи з кадрами та громадянами,
а також інших кадрових і соціальних питань, що вирішуються у процесі
управлінської діяльності переважної більшості установ, підприємств і
організацій

С

троки зберігання типових документів, що
створюються на підприємствах, в установах і організаціях (далі — організація) під
час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, зокрема з
питань організації системи управління, обліку та
звітності, трудових відносин, роботи з кадрами,
соціально-побутового обслуговування тощо,
слід визначати на підставі Переліку типових
документів, що створюються під час діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5 (далі — Перелік типових документів).
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Увага!
Перелік типових документів є нормативноправовим актом, призначеним для використання всіма організаціями незалежно
від їх функціонально-цільового призначення, рівня та масштабу діяльності, форми
власності тощо для визначення строків
зберігання документів, їх відбору на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання
або для знищення
Витяг із Переліку типових документів (наведений на с. 8), стане у пригоді для визначення
та внесення до номенклатури справ організації
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конкретних справ, до складу яких входять документи, що стосуються тих чи інших кадрових
питань.
Крім того, він буде корисним під час проведення експертизи цінності документів організації.

Роз’яснення унормованих строків
зберігання
Передусім відзначимо, що строки зберігання
документів у Переліку типових документів та в
запропонованому витязі з нього диференційовано за двома групами організацій.
До першої групи належать організації, в діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду (далі — НАФ). Строки зберігання документів для цих організацій
наведено у графі 3.
Друга група охоплює організації, в діяльності яких не створюються документи НАФ.
Строки зберігання документів цих організацій
подано в графі 4.

Увага!
Державні та комунальні організації — джерела формування НАФ — передають документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів або архівних відділів міських
рад в обов’язковому порядку, а решта
організацій — відповідно до угод між власником документів і архівною установою.
Переліком типових документів установлено
такі конкретні строки зберігання документів в
організаціях: «75 років», «45 років», «25 років»,
«10 років», «5 років», «3 роки» і «1 рік».
Крім конкретних строків слід звернути увагу
на їх умовні позначення:
 строк зберігання «Постійно» означає, що
такі документи належать до НАФ і підлягають
довічному зберіганню;
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Увага!
Строки зберігання документів, визначені у
Переліку типових документів, є мінімальними, їх не можна скорочувати. А от продов
ження в організаціях строків зберігання
документів, передбачених цим Переліком,
допускається, але лише якщо ця потреба
спричинена специфічними особливостями
роботи конкретної організації.

 строк зберігання «До ліквідації організації» означає, що документи безстроково
зберігаються в організації, а в разі її ліквідації
документи підлягають повторній експертизі
цінності, і залежно від її результатів ті з них, які
зачіпають права громадян, передаються за описами справ до місцевих архівних установ, створених органами влади Автономної Республіки
Крим, місцевими органами виконавчої влади й
органами місцевого самоврядування для зберігання архівних документів, що не належать до
НАФ. Утім, якщо такі місцеві архівні установи не
створені, зазначені документи передаються до
державних архівних установ, архівних відділів
міських рад. Зауважимо, що строк зберігання
«До ліквідації організації» переважним чином
установлено для організацій, у діяльності яких
не створюються документи НАФ;
 позначка «ЕПК» поряд зі строком зберігання деяких видів документів означає, що
рішення про внесення до НАФ або знищення
цих документів для організацій — джерел формування НАФ приймають експертно-перевірні
комісії державного архіву (далі — ЕПК);
 відмітка «Доки не мине потреба» означає,
що документи мають лише тривале практичне
значення. Строк їх зберігання визначається самими організаціями, але не може бути меншим
року.
Також відзначимо, що навпроти деяких видів документів у графі 4 замість зазначення
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Діловодство

Увага!
Строки зберігання документів обчислюються з 1 січня року, який іде за роком
завершення їх діловодством. Наприклад,
обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2015 р., починається
з 1 січня 2016 р.

конкретного строку зберігання проставлено
знак «–», зокрема навпроти таких документів,
як описи справ постійного зберігання; типові
нормативи з праці за місцем їх розроблення та
затвердження; документи (подання, клопотання, характеристики, автобіографії, особові листки з обліку кадрів, витяги з рішень тощо) про
представлення до нагородження державними,
відомчими нагородами, присвоєння почесних
звань, присудження премій в організаціях, що
нагороджують, тощо. Це означає, що такі види
документів взагалі не можуть створюватися в
організаціях, які не є фондоутворювачами НАФ.

Роз’яснення приміток до строків
зберігання
Для деяких видів документів у графі 5 наведено
примітки, в яких зазначено ознаки виокрем-
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лення певних видів документів або конкретних
документів, строки зберігання яких відрізняються від указаних у графах 3, 4. Наприклад,
до наказів із кадрових питань, строк зберігання
яких переважним чином становить 75 років,
наведено уточнюючу примітку «Про короткострокові відрядження в межах України та за
кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з нав
чанням — 5 р.».
Примітки «Після закінчення строку дії договору», «Після звільнення», «Після повернення із-за кордону», «Після зміни посадових відповідальних та матеріально відповідальних
осіб», «Після заміни новими», «Після винесення рішення», «Після закінчення журналу»
та інші аналогічні вказують на те, що строк,
указаний у графах 3 і 4, обчислюється із зазначеного моменту. Наприклад, строк зберігання справи «Документи (акти, постанови,
рішення, довідки, доповідні та пояснювальні
записки, висновки, листи) службових розслідувань» становить п’ять років. Утім до строку
зберігання є примітка «Після винесення рішення», яка пояснює, що ці п’ять років мають
обчислюватися не від дати реєстрації документів і навіть не від дати завершення справи
в діловодстві, а тільки з моменту винесення
рішення щодо конкретного службового розслідування. 

Кадровик України

трудові судові спори

Євгенія Каляпіна,

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

«Підводні камені»

практичної реалізації
законодавства про відпустки
(відпустки без збереження
заробітної плати)
На завершення циклу статей, присвяченого проблематиці застосування
положень Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96), варто звернутися до його розділів
щодо відпусток без збереження заробітної плати та навчальних відпусток.
Трудові спори, що стосуються цих видів відпусток, все-таки не є особливою
рідкістю, а помилки роботодавців під час їх надання досить поширені

Відпустки без збереження
заробітної плати
Цей вид відпусток визнається одним із способів
зниження навантаження на фонд оплати праці,
через що користується особливою популярністю в роботодавців у кризові періоди, коли застосовується не тільки з метою уникнути витрат
на оплату вимушеного простою, але й зберегти
персонал, не вдаючись до процедури скорочення штату, в надії відновити в майбутньому
нормальний виробничий процес на підприємстві. Таке рішення може стати оптимальним виходом зі складної ситуації, але тільки за умови
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обов’язкового дотримання приписів і обмежень
статей 25 і 26 Закону № 504/96 щодо термінів і
порядку надання неоплачуваних відпусток.
Нагадаємо, що в ситуаціях, передбачених
статтею 25 Закону № 504/96, відпустка без збереження заробітної плати обов’язково надається
працівнику за його бажанням, якщо він користується правом на відпустку з перелічених у статті
підстав. Максимальну тривалість відпустки встановлено цією нормою для інвалідів I і II груп —
до 60 календарних днів щорічно. Законодавчо не
обмежується право працівника на отримання
відпусток без збереження заробітної плати за
декількома підставами. Отже, якщо жінка має
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двох (або більше) дітей до 15 років і є інвалідом
II групи, вона може використовувати щорічно за
двома підставами до 74 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати.
Якщо ж немає підстав для надання працівнику такої неоплачуваної відпустки, він може
згідно зі статтею 26 Закону № 504/96 звернутися до адміністрації із заявою про оформлення
йому відпустки без збереження заробітної плати
у зв’язку із сімейними обставинами та іншими
причинами. Тривалість такої відпустки обмежена 15 календарними днями на рік. Характерна
особливість цих відпусток полягає в тому, що їх
надання не є обов’язком роботодавця, отже, залежить винятково від виробничої можливості та
належить до компетенції адміністрації.
Як випливає з положень Закону № 504/96,
будь-яка з вищеназваних відпусток надається
винятково за бажанням працівника, тоді як роботодавець повністю позбавлений права ініціювати надання відпусток без збереження заробітної плати за будь-якою з підстав.
Отже, керуючись чіткими і недвозначними положеннями статей 25 і 26 Закону № 504/96, можна зробити висновок, що відпустка без збереження заробітної плати з ініціативи адміністрації підприємства буде однозначно розглядатися
як грубе порушення трудових прав працівника
та чинного законодавства про працю. Аналогічного підходу дотримуються і контролюючі органи
щодо надання неоплачуваних відпусток більшої
тривалості, ніж це передбачено законом, навіть за
наявності бажання працівника, підтвердженого в
письмовому вигляді, наприклад, у його заяві.
На окремих підприємствах все ще можна
стикнутися із ситуацією, коли адміністрація виправдовує примусове відправлення персоналу
в неоплачувані відпустки у зв’язку з важким фінансовим становищем і простоєм підприємства
тим, що таке право зафіксовано в колективному
договорі або в трудових договорах, укладених
із працівниками. Це твердження також є безпідставним і протизаконним, оскільки базується на
застарілих нормах законодавства. Існуюча до
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1 березня 2003 р. редакція статті 84 КЗпП *
справді давала право роботодавцю в разі простою підприємства з незалежних від працівників
причин надавати їм відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у
порядку, визначеному колективним договором.
Суди, керуючись пунктом 17 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»
від 24 грудня 1999 р. № 13, не ставили реалізацію
цього права роботодавця в залежність від бажання працівника та подання ним заяви. Показово, що в деяких випадках досі можна зустріти
подібну думку суддівського корпусу (див. нижче
рішення апеляційного суду Рівненської області
від 1 квітня 2014 р.), незважаючи на те що положення частини третьої статті 84 КЗпП утратили
чинність відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
стосовно відпусток» від 6 лютого 2003 р. № 490IV. Якщо ж виходити з норм чинного законодавства, то в разі примусового надання відпусток без
збереження заробітної плати на підставі колективних або трудових договорів йдеться про порушення статей 9 і 16 КЗпП, які визнають недійсними норми договорів про працю та колективного
договору, що погіршують становище працівників
порівняно з чинним законодавством.
Таким чином, дії роботодавця щодо надання
відпусток без збереження заробітної плати будуть визнані обґрунтованими та правомірними,
якщо йому вдасться уникнути таких помилок:
 примусового відправлення працівників у
неоплачувані відпустки;
 відмови в наданні такої відпустки особам,
які користуються правом на її використання
згідно зі статтею 25 Закону № 504/96 і підтвердили таке право;
 надання відпусток без збереження заробітної плати тривалістю, що перевищує передбачену Законом № 504/96.
* У Законі про відпустки виключено цю норму з 2 листопада 2000 р.
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Уроки судових спорів…
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 26 лютого 2014 р. у справі № 6-54489св13 про поновлення на роботі, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди
У квітні 2013 р. гр-н Н. звернувся до суду з позовом до Державного підприємства
(далі — ДП), вважаючи незаконним своє звільнення з роботи за прогул.
Рішенням Московського районного суду м. Харкова від 19 вересня 2013 р. позов було
задоволено частково: гр-на Н. поновлено на посаді, стягнуто з ДП середню заробітну плату
за весь час вимушеного прогулу з 26 лютого до 18 вересня 2013 р. включно в сумі 8565 грн
40 коп. і 1000 грн моральної шкоди.
Рішенням апеляційного суду Харківської області від 27 листопада 2013 р. рішення суду
першої інстанції скасовано та ухвалено нове, яким у задоволенні позову відмовлено.
Колегія суддів ВССУ дійшла висновку про те, що скарга підлягає частковому задоволенню.
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що у відповідача
не було підстав для розірвання трудового договору за пунктом 4 статті 40 КЗпП, оскільки позивач надав заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати,
яка за бажанням працівника надається йому обов’язково.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд виходив із того, що відпустка без збереження заробітної плати була надана працівнику
на 11 березня 2013 р., проте 12 березня 2013 р. він також був відсутній на підприємстві.
У своїй ухвалі ВССУ зазначав таке. Законом № 504/96 передбачено надання двох видів
відпусток без збереження заробітної плати: відпусток, що надаються працівникам на підставі суб’єктивного права, тобто обов’язково, і відпусток, що надаються за погодженням
сторін трудових відносин — роботодавця та працівника.
Згідно зі статтею 25 Закону № 504/96 відпустка без збереження заробітної плати за
бажанням працівника надається обов’язково: працівникам у разі смерті рідних по крові
або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки),
братів, сестер — тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного
для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних — тривалістю до трьох календарних
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів.
У цих випадках відпустка надається з дня, зазначеного робітником, у межах періоду,
протягом якого тривала обставина, яка дає право на відпустку.
Позивач звернувся до адміністрації підприємства зі заявою про надання відпустки без
збереження заробітної плати за сімейними обставинами 11 та 12 березня 2013 р., яка
була обумовлена хворобою матері та смертю онука, що підтверджується матеріалами
справи.
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Вирішуючи спір, суд апеляційної інстанції не врахував, що позивач надав роботодавцю
заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, яка за бажанням
працівника надається обов’язково. За таких обставин рішення апеляційного суду було
скасовано з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Рішення апеляційного суду Рівненської області від 1 квітня 2014 р. у справі
№ 569/20829/13-ц про стягнення заробітної плати за час простою, компенсації за невикористану відпустку, заборгованості по заробітній платі
Рішенням Рівненського міського суду від 17 лютого 2014 р. у задоволенні зазначеного
позову гр-ки Д. було відмовлено. Вважаючи це рішення незаконним через невідповідність
висновків суду справжнім обставинам справи, вона подала на нього апеляційну скаргу, де
зазначала, що роботодавець, порушуючи вимоги статті 84 КЗпП, незаконно зобов’язував її
йти у відпустку без збереження заробітної плати більше ніж на 15 календарних днів.
Позивач вважала, що надання їй відпустки без збереження заробітної плати понад установлену законом норму є прихованою формою простою з вини роботодавця та відповідно
до статті 113 КЗпП цей простій має оплачуватися в розмірі 2/3 частин посадового окладу.
Колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково
з таких підстав.
Судом установлено, що з 5 січня 2006 р. до 30 жовтня 2013 р. позивач перебувала у
трудових відносинах з відокремленим підрозділом Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Чинним законодавством виробничим простоєм визнається тимчасове припинення на
підприємстві виробничого процесу не з вини працівника з причин відсутності сировини,
енергії, палива, фінансової скрути тощо. Час простою, що стався не з вини працівника, підлягає
оплаті відповідно до вимог частини першої статті 113 КЗпП, якщо працівник перебував під час
простою на роботі, але не міг виконувати покладені на нього трудові обов’язки через простій.
Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що в період, зазначений у позовній заяві, на підприємстві не було вимушених простоїв, а працівникам надавалися відпустки без збереження заробітної плати.
З табелів обліку робочого часу за вказаний період також вбачається, що в цей час позивачки не було на робочому місці, що також підтверджує її перебування у відпустці без
збереження заробітної плати.
Згідно з частиною другою статті 84 КЗпП, статті 26 Закону № 504/96 за сімейними
обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.
Відповідно до постанови пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. № 13 на підставі частини третьої статті 84
КЗпП у разі простою підприємства з незалежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган (роботодавець) може у визначеному колективним договором порядку надавати відпустки без збереження або з частковим збереженням заробітної плати.
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За цих умов надання відпустки не ставиться в залежність від подання працівником заяви,
і термін перебування в ній не входить до часу оплачуваного простою, якщо це передбачено
колективним договором*.
Колективним договором інституту на 2010–2013 рр. не передбачено можливість надання власником або уповноваженим ним органом відпусток понад строки, передбачені
статтею 84 КЗпП, без заяви працівника.
Однак позивач накази про надання їй відпусток без збереження заробітної плати в
2011 та 2012 р. у встановленому законом порядку не оскаржувала, вони не скасовані, у
встановлений період на роботу не виходила, а використовувала неробочі дні на власний
розсуд, тобто фактично погодилася з наданою їй відпусткою.
Тому колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновком суду першої інстанції
про відсутність достатніх підстав для стягнення з відповідача на користь позивача коштів
на підставі статті 113 КЗпП.
Однак колегія суддів апеляційного суду не погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що оскільки позивач у період вимушеного прогулу з 13 грудня 2012 р. до
25 липня 2013 р. не працювала, тому компенсація за невикористану відпустку не підлягає виплаті.
Рішенням апеляційного суду від 25 липня 2013 р. визнано незаконним та скасовано
наказ про звільнення позивача від 12 грудня 2012 р., її поновлено на посаді, стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу. Вищевказаним рішенням установлено, що
вимушений прогул тривав 151 робочий день, тому на підставі статті 82 КЗпП гр-ка Д. мала
право на щорічну основну відпустку, у зв’язку з чим позовна вимога про стягнення 983 грн
23 коп. компенсації за 21 день невикористаної відпустки є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного колегія суддів апеляційного суду дійшла до висновку про
скасування рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позовної вимоги
про стягнення компенсації за невикористану відпустку з ухваленням у цій частині нового
рішення.

Додаткові відпустки у зв’язку
з навчанням
Статтею 202 КЗпП установлено, що працівникам підприємств і організацій, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним
орган має створювати необхідні умови для
поєднання роботи з навчанням. Окрім того,
це право закріплене Конвенцією Міжнародної
організації праці № 140 про оплачувані навчальні відпустки від 24 червня 1974 р., яка
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ратифікована Законом України від 26 вересня
2002 р. № 174-IV, а також гарантується Законом № 504/96.
* Суд посилається на підпункт 3 пункту 17 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня
1999 р. № 13. Незважаючи на те що до тексту постанови зміни
не вносилися, зазначене положення слід вважати таким, що
втратило чинність, оскільки частину третю статті 84 КЗпП
було виключено за Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України стосовно відпусток» від
6 лютого 2003 р. № 490-IV.
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Відповідно до положень Конвенції термін
«оплачувана навчальна відпустка» означає відпустку, яка надається працівникові з метою навчання на певний період у робочий час із виплатою грошової допомоги.
Згідно з нормами вищевказаних нормативних актів працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва з вечірньою та
заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки визначеної тривалості залежно від типу навчального закладу, рівня
його акредитації, курсу навчання та цілі відпустки (для складання екзаменів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) тощо).
Основним і єдиним правилом, якого необхідно дотримуватись, надаючи такі відпустки,
є те, що жодним нормативно-правовим актом
обов’язок роботодавця (незалежно від форми
власності підприємства чи сфери його діяльності) щодо оплати навчальних відпусток не
пов’язується з жодними додатковими умовами. Таким чином, відмова роботодавця від виконання зазначеного обов’язку з будь-яких причин є прямим порушенням трудових прав працівника. До подібних порушень можна віднести
ухилення адміністрації від надання відпустки,
мотивоване тим, що профіль навчального закладу не відповідає характеру виробничої діяльності підприємства, а рішення про навчання та вибір навчального закладу приймалося
працівником без погодження з роботодавцем,
включення в локальні акти підприємства до-

даткових порівняно із законодавством вимог до
процедури оформлення відпусток (наприклад,
про необхідність попередження адміністрації про відпустку за певний період) та відмова
від надання відпустки в разі порушення таких
приписів тощо. Крім того, в деяких випадках
роботодавці вимагають від працівника надання додаткових документів як для оформлення
відпустки, так і для її оплати, яка має здійснюватися не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки, що також чітко обумовлено в Законі №
504/96. Природно, що йдеться про ситуацію,
коли працівником вчасно надано керівництву
заяву та виклик навчального закладу.
На цьому наполягає й Міністерство соціальної політики України, яке у своєму листі від 2
січня 2013 р. № 2/13/116-13 зазначає таке. Для
отримання додаткової оплачуваної відпустки у
зв’язку з навчанням працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик
навчального закладу та написати заяву про надання такої відпустки. Для роботодавця підтвердженням того, що працівник-студент успішно
навчається (тобто за ним немає академзаборгованості), та тривалості перебування в навчальній
відпустці є довідка-виклик навчального закладу.
Отже, вимоги адміністрації підприємства щодо
отримання від навчального закладу після завершення сесії довідок про відсутність за працівником-студентом академзаборгованості чи
повернення на підприємство другої відрізної
частини довідки-виклику є неправомірними.

Уроки судових спорів…
Ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 6 серпня 2015 р. у справі
№ 820/3891/15 про визнання бездіяльності протиправною, зобов’язання вчинити певні дії
Гр-н С. звернувся з позовом до свого роботодавця, районної Державної податкової інспекції (далі — ДПІ), з приводу ненадання йому додаткової оплачуваної відпустки для виконання дипломного проекту.
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Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 26 червня 2015 р. визнано протиправною бездіяльність ДПІ в частині ненадання позивачу зазначеної відпустки
згідно з його заявою від 10 березня 2015 р. Роботодавця зобов’язано надати працівнику
додаткову оплачувану відпустку на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) на 35 календарних днів, із 17 березня до 20 квітня 2015 р., і виплатити середню заробітну плату за час додаткової оплачуваної відпустки в розмірі 2801,60 грн.
Не погоджуючись із вказаною постановою суду, ДПІ звернулося із скаргою до суду апеляційної інстанції. Колегія суддів вирішила, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Судом першої інстанції було встановлено, що гр-н С. працює на посаді старшого державного
ревізора-інспектора ДПІ й одночасно є студентом заочної форми навчання вищого навчального
закладу IV рівня акредитації.
10 березня 2015 р. він звернувся із заявою до роботодавця про надання додаткової оплачуваної відпустки на підставі статей 216, 217 КЗпП і статті 15 Закону № 504/96, до заяви додав
довідку-виклик для виконання дипломного проекту.
Вважаючи, що підстав не надати вказану відпустку у відповідача немає, а відповідно до його
заяви видано наказ, позивач із 17 березня 2015 р. на роботу не виходив.
Однак за результатами розгляду вказаної заяви позивачу додаткова відпустка не була надана, а наказ відповідачем не видавався.
24 березня 2015 р. позивач через засоби поштового зв’язку звернувся до ДПІ із заявою-скаргою на дії посадових осіб і про порушення законних прав на додаткову оплачувану відпустку.
Листом від 2 квітня 2015 р. ДПІ повідомила позивача, що надання відпусток узгоджується
між працівником і власником або уповноваженим ним органом не пізніш як за два тижні до початку відпустки. З 17 березня 2015 р. до теперішнього часу до роботи позивач не ставав. Для
розгляду по суті заяви щодо надання відпустки позивачу запропоновано надати в найкоротший
термін копію листка непрацездатності або інший документ, підтверджуючий тимчасову непрацездатність чи інші поважні підстави його відсутності на роботі. Крім того, зазначено, що після
виходу позивача на роботу буде розглянуто питання про надання відпустки. Якщо поважних
причин відсутності на роботі не буде, розглядатиметься питання про звільнення позивача за
ініціативою адміністрації за порушення трудової дисципліни, а саме: прогул.
За відповіддю вищестоящого органу на звернення позивача за результатами перевірки ДПІ
було встановлено, що факти, викладені у зверненні позивача, підтвердились, дії посадових осіб
інспекції є порушенням норм статей 202, 215, 216 КЗпП, статті 15 Закону № 504/96 і Конвенції
МОП № 140 про оплачувані навчальні відпустки від 24 червня 1974 р.
Колегія суддів апеляційного суду погодилася з висновками суду першої інстанції щодо задоволення позовних вимог, виходячи з такого. Працівникам, які проходять виробниче навчання
або навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган має створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202
КЗпП).
Згідно зі статтею 215 КЗпП працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах
із вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.
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Відповідно до статті 216 КЗпП і статті 15 Закону № 504/96 працівникам, які успішно
навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки належної тривалості, а також на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи), в т. ч. студентам,
які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації — чотири місяці.
Для отримання додаткової оплачуваної відпустки необхідно надати заяву про надання відпустки та довідку-виклик навчального закладу.
У матеріалах справи міститься довідка-виклик ВНЗ для виконання позивачем дипломного проекту (роботи) від 10 березня 2015 р., яка відповідає формі Н-4.03, містить усі
необхідні реквізити: найменування навчального закладу, форму навчання, курс, на якому
навчається працівник, період виконання дипломного проекту (роботи). У ній зазначено,
що позивач виконує навчальний план. Довідка-виклик підписана проректором і скріплена
печаткою навчального закладу.
Вказана довідка надана позивачем роботодавцю разом із заявою про надання додаткової оплачуваної відпустки.
Таким чином, після отримання цієї довідки у відповідача не було підстав додатково запитувати в навчального закладу інформацію на підтвердження вказаних у довідці фактів.
Крім того, додаткове підтвердження відомостей, указаних у довідці-виклику навчального закладу, не передбачено чинним законодавством.
Враховуючи наведене та вимоги положень статей 202, 215, 216 КЗпП і статті 15 Закону № 504/96, відповідач, отримавши заяву позивача про надання додаткової оплачуваної відпустки разом із зазначеною довідкою, повинен був надати позивачу додаткову оплачувану відпустку для виконання дипломного проекту (роботи) на підставі
його заяви.
Не надавши вказану відпустку, відповідач порушив права позивача та допустив протиправну бездіяльність.
Стосовно позовних вимог про зобов’язання відповідача виплатити середню заробітну
плату за час відпустки у зв’язку з навчанням, колегія суддів зазначила таке.
За статтею 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (ст. 211, 213,
216 цього Кодексу) за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.
Статтею 21 Закону № 504/96 регламентовано порядок оплати відпусток. Заробітна
плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.
За таких обставин колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції щодо
задоволення позову, та зазначила, що доводи апеляційної скарги роботодавця не впливають на правомірність висновків суду. 
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Графік відпусток:

практичні поради у відповідях
на запитання
На початку року в кадровиків багато роботи: вводиться штатний розпис у новій
редакції, подається кадрова звітність, складається графік відпусток. У цій статті
розглянемо на практичних запитаннях процедуру надання й оформлення
відпусток працівникам згідно з графіком

Чи потрібний графік відпусток
на підприємстві?
Норма, в якій йдеться про графік відпусток, передбачена статтею 79 КЗпП і статтею 10 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996
р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), де
зазначено, що черговість надання працівникам
щорічних відпусток визначається графіками.
Разом із тим підтвердженням того, що графіки відпусток на підприємстві мають складатися, є
перелік питань щодо дотримання законодавства
про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підлягають перевірці,
які затверджені наказом Мінсоцполітики України
«Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції
України з питань праці та її територіальних органів» від 2 липня 2012 р. № 390. Пунктом 4.2.5
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частини четвертої Переліку «Час відпочинку»
передбачено, що питання черговості надання
відпусток має бути визначена графіком, затверд
женим власником або уповноваженим ним органом за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) і доведеним до відома всіх
працівників.
Окрім цього, графіки надання та використання
щорічних відпусток передбачені статтею 515 розділу І Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5, якою визначено термін зберігання цього
документа (рік). Це також підтверджує необхідність складання графіка, зокрема на календарний
рік, щороку.
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Якою має бути форма графіка
відпусток?
Форма графіка відпусток законодавством не
встановлена. Ні в КЗпП, ні в Законі про відпустки
немає норми, що встановлює форму та строки
її затвердження. Тому на кожному підприємстві
графік відпусток складається в довільній формі,
яку за потреби можна доповнювати необхідними
відомостями (додаток 1).
Відповідно до статті 79 КЗпП і статті 10 Закону про відпустки графік відпусток затверджується керівником підприємства за погодженням
із виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) чи
представником трудового колективу. Під час
складання графіка відпусток слід враховувати
інтереси виробництва, особисті інтереси працівників і можливості для їхнього відпочинку.
Оскільки ці засади прописуються правилами
внутрішнього розпорядку, то розробляючи їх
керівник повинен враховувати Типові правила
внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці
СРСР від 20 липня 1984 р. № 213 (далі — Типові
правила). Цей нормативний документ є чинним
на території України і застосовується в частині,
яка не суперечить Конституції України та законам України, на підставі постанови ВРУ «Про
порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII.
Відповідно до пункту 20 Типових правил
графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року.
З метою забезпечення умов ефективної роботи підприємства варто протягом місяця, що
передує даті затвердження графіка, до структурних підрозділів підприємства направити листа
щодо подання інформації до відділу кадрів про
побажання використання щорічних відпусток
працівників підприємства. Для узгодження черговості надання відпусток та урахування інтер-
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Графік відпусток складається
в довільній формі, яку за потреби
можна доповнювати необхідними
відомостями

есів працівників із графіком мають бути ознайомлені працівники під підпис. На майбутнє все
це буде беззаперечним доказом повідомлення
працівника роботодавцем про початок його відпустки, встановленої графіком відпустки, не пізніше ніж за два тижні.
Варто зауважити, що оплачувані додаткові
соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначено Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII, до графіку відпусток не заносяться, оскільки право на їх використання працівники мають у будь-який зручний
для них час.

Яку форму має повідомлення
про надання відпустки?
Згідно з частиною 11 статті 10 Закону про відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку власник або уповноважений ним орган зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки.
Оскільки зазвичай у графіку зазначають місяць використання відпустки, дату її початку
узгоджують додатково. Але якщо буде визначена дата початку відпустки, а працівника не буде
повідомлено вчасно до її початку, це даватиме
останньому змогу вимагати перенесення щорічної відпустки на інший період. Повідомити
працівника про початок відпустки необхідно
шляхом вручення повідомлення. Повідомлення
може бути як у вигляді окремого документа, що
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відділ маркетингу

бухгалтерія

1

Структурний
підрозділ

ГРАФІК ВІДПУСТОК
працівників
на 2016 рік

фахівець-аналітик з дослідженКравчук Е. Д.
ня товарного
ринку

за бажанням працівника*

Кравчук

Ілунчак

7

Підпис працівника про ознайомлення з графіком

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Литвинчук М. І. Литвинчук
5 січня 2016 р.

Щорічна відпустка
Місяць надання
Прізвище, ініцівідпустки у
Займана посада
али працівника основна (початок додаткова (по- зв’язку з переневідпустки, кількість чаток відпустки,
сенням
днів)
кількість днів)
2
3
4
5
6
14 календарних днів
головний буху червні
Ілунчак Т. І.
галтер
10 календарних днів
у листопаді

ПОГОДЖЕНО
Голова профспілкового комітету
Горобенко О. А. Горобенко
4 січня 2016 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРСАЖ-СЕРВІС»

Зразок графіка відпусток
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Додаток 1

91

92
Тарасов І. І.

3

4
24 календарних дні
у травні

14 календарних днів
у травні
начальник
Химинко С. М.
10 календарних днів
у квітні
14 календарних днів
у червні
вантажник
Суховій А. А.
10 календарних днів
у жовтні
за бажанням працівтехнік-електрик Тринчак І. А.
ника *
14 календарних днів
прибиральник
у березні
виробничих при- Омелян О. О.
10 календарних днів
міщень
у грудні

начальник

2

4 календарні дні
у квітні

4 календарні дні
в листопаді

5

6

Омелян

Тринчак

Суховій

Химинко

Тарасов

7

Начальник відділу кадрів

Тарасов

І. І. Тарасов

* У наведеному прикладі позначка «за бажанням працівника» застосовується для працівниці, яка має двох дітей віком до 15 років,
і для працівника, який є учасником бойових дій.

відділ господарський

відділ кадрів

1
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Закінчення додатка 1

Кадровик України

актуальна тема

складається в довільній формі (додаток 2), яке
видане не пізніше ніж за два тижні.
Роботодавець може повідомити працівника
про надання відпустки і раніше ніж за два тижні,
оскільки нормою статті визначено «не пізніше
ніж…», але в повідомленні має бути чітко зазначена дата початку відпустки. Повідомлення
варто складати у двох примірниках, один із яких
залишатиметься у працівника, другий (із відміткою про ознайомлення працівника) — в кадровій службі підприємства.
Слід зазначити, що в разі визначення конкретної дати відпустки графіком працівники
можуть йти у відпустку в обумовлений термін

без додаткового подання заяв про надання відпустки, а тому під час оформлення наказу про
надання відпустки підставою буде графік відпусток на 2016 р.

Хто з працівників може використати своє право на отримання відпустки поза графіком?
Як зазначалося вище, під час складання графіка
відпусток враховуються особисті інтереси працівників і можливості для їхнього відпочинку,
а також інтереси підприємства.

Додаток 2
Зразок повідомлення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРСАЖ-СЕРВІС»
Химинку Сергію Миколайовичу
начальнику господарського відділу
Повідомлення
про надання відпустки
від 26.02.2016 р.
На підставі графіка відпусток на 2016 р. і керуючись статтею 10 Закону про
відпустки, повідомляємо про те, що вам буде надано щорічну основну відпустку
тривалістю 14 календарних днів за період роботи з 13 травня 2015 р. до 12 травня
2016 р. з 14 до 27 березня включно.
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Начальник відділу кадрів

Тарасов

І. І. Тарасов

Директор

Литвинчук

М. І. Литвинчук

Повідомлення одержав:
26.02.2016

Химинко

С. М. Химинко
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У першу чергу враховуються побажання
працівників щодо надання щорічних відпусток
у зручний для них час згідно зі статтею 10 Закону про відпустки. Це:
 особи віком до 18 років;
 інваліди;
 жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;
 жінки, які мають двох і більше дітей віком
до 15 років або дитину-інваліда;
 одинокі матері (батьки), які виховують
дитину без батька (матері);
 опікуни, піклувальники або інші самотні
особи, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
 дружини (чоловіки) військовослужбовців;
 ветерани праці й особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи,
на яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 інші особи, передбачені законодавством,
колективним або трудовим договором.
А також відповідно до частини 14 статті 10
Закону про відпустки керівним, педагогічним,
науковим, науково-педагогічним працівникам,
спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший і наступні
робочі роки надаються у період літніх канікул
незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Працівникам художньо-постановочної частини
та творчим працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються в літній період
наприкінці театрального сезону незалежно від
часу прийняття їх на роботу.
Працівникам, які навчаються в навчальних
закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їхнім бажанням приєднуються
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Працівник має право на основну та
додаткові щорічні відпустки повної
тривалості у перший рік роботи
лише після того, як минуть шість
місяців безперервної роботи на
цьому підприємстві
до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків
та іспитів, підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною
програмою.
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах,
групах з очною, заочною формами навчання при
загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їхнім бажанням надаються з таким розрахунком,
щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
Слід пам’ятати, що відповідно до статті 10
Закону про відпустки працівник має право
на основну та додаткові щорічні відпустки повної тривалості у перший рік роботи лише після
того, як минуть шість місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. Тому в разі надання працівникам щорічних відпусток до настання
шестимісячного терміну їх тривалість визначатиметься пропорційно відпрацьованому часу.
Але для коректного врегулювання цього питання, під час прийняття працівника на роботу
після затвердження графіка відпусток варто
до нього внести зміни щодо надання відпустки
такому працівнику.

Чи потрібно вносити до графіка
відпусток «чорнобильську» відпустку?
Додаткова відпустка працівникам, віднесеним
до категорій 1 і 2, які постраждали внаслідок
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Відпустка працівникам-чорнобильцям
не належить до щорічних, а тому не
підлягає продовженню на святкові та
неробочі дні та за неї не виплачується
грошова компенсація в разі невикористання, в т. ч. під час звільнення
Чорнобильської катастрофи, надається згідно
з пунктом 22 статті 20 і пунктом 1 статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-XII.
Відпустка працівникам-чорнобильцям не належить до щорічних, а тому не підлягає продовженню на святкові та неробочі дні та за неї
не виплачується грошова компенсації в разі невикористання, в т.ч. під час звільнення. Вона має
бути використана протягом поточного календарного року, перенесення відпустки на наступний рік не допускається.
Ця відпустка надається на 16 календарних
днів щороку. Підставою для її надання є заява
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працівника, до якої слід додати копію відповідного посвідчення.
Крім цього, «чорнобильська» відпустка таким
особам надається за рахунок коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних
із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Видатки на відшкодування витрат на оплату
відпусток, що надаються особам, віднесеним
до категорій 1 і 2, фінансуються за статтею 1 Закону України «Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» від 10 лютого 2000 р. № 1445-III.
Графік використання чорнобильських відпусток
узгоджується з Фондом. Нагадаємо, що графік
відпусток на підприємстві розробляється для
використання щорічних відпусток. Зважаючи
на це, для подання й узгодження цього питання
з Фондом можна вести окремий графік для використання саме чорнобильської відпустки. Але
варто не забувати і про той факт, що працівники
цієї категорії мають право на використання щорічної та додаткової відпустки у зручний для них
час. 
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Переведення
та переміщення:

практичні запитання

На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»
Працівниця, одинока мати, є внутрішнім сумісником. Трудовий
договір за основним місцем роботи укладено в січні 2012 р., а на
роботу за сумісництвом — у вересні 2015 р. У 2014 р. соціальна
відпустка не була використана. У грудні 2015 р. працівниця надала заяву на соціальну відпустку за основним місцем роботи на
20 календарних днів. Чи має вона право на таку відпустку на посаді за сумісництвом? Як табелювати таку відпустку?
Оскільки законодавством не передбачено обмежень права працівниківсумісників на соціальні відпустки,
працівниця може взяти таку відпустку як на
основному місці роботи, так і на роботі за сумісництвом. У цьому випадку йдеться про
право працівниці, яка є одинокою матір’ю, на
соціальну відпустку відповідно до статті 19
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96). Закон не передбачає строку давності, після закінчення якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей. Тому якщо працівниця з
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якихось причин не використала цю відпустку
за минулий рік або ж за кілька попередніх років, то вона може використати її в поточному
році або в разі звільнення, незалежно від підстав, їй має бути виплачена компенсація за всі
невикористані дні відпустки згідно із статтею 24 Закону № 504/96. Про це йдеться
також у листі Мінсоцполітики від 12 травня
2015 р. № 256/13/116-15.
У цьому випадку необхідно звернути увагу на кількість днів відпустки за основним
місцем роботи та за сумісництвом. Якщо в
грудні 2015 р. працівниця має право на додаткову соціальну відпустку за основним місцем
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роботи на 20 календарних днів, враховуючи
невикористану відпустку за попередній рік,
то на роботі за сумісництвом вона має право
лише на 10 календарних днів цієї відпустки,
оскільки трудовий договір на роботу за сумісництвом було укладено у вересні 2015 р.
До закінчення соціальної відпустки на основ
ному місці роботи вона може оформити відпустку без збереження заробітної плати на
роботі за сумісництвом. Ця відпустка на по-

саді за сумісництвом має бути обов’язково їй
надана на підставі пункту 14 статті 25 Закону
№ 504/96.
У табелі обліку робочого часу проставляється позначка «ДО» за рекомендованою
типовою формою № П-5, затвердженою наказом Держкомстату України від 5 грудня
2008 р. № 489, якщо локальними нормативно-правовими актами підприємства не передбачені інші позначки.

Працівниця надала заяву на соціальну відпустку як мати двох дітей віком до 15 років. Чи має вона право на таку відпустку, якщо
за місяць до подання заяви старшій дитині вже виповнилось 15
років?
Жінка має право на соціальну відпустку, якщо така відпустка надається за
календарний рік, у якому дитині випов
нилось 15 років. Статтею 19 Закону № 504/96
чітко визначено вік дітей для такої категорії, як
«жінка, яка працює і має двох або більше дітей
віком до 15 років». Оскільки соціальна відпустка
надається за календарний рік, то працівниця
може її використати в будь-який час календар-

ного року незалежно від дати народження дитини — до або після.
Наприклад, якщо заява про надання соціальної відпустки за поточний рік надана 1 грудня
2015 р., а дитині 15 років виповнилось 1 листопада 2015 р., то жінці має бути надано цю відпустку.
Про це йдеться також у листі Мінсоцполітики від 25 лютого 2015 р. № 76/13/116-15.

Працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, надала виклик на сесію. Чи має
вона право на навчальну відпустку під час відпустки для догляду
за дитиною? Як правильно оформити навчальну відпустку?
Чинне законодавство не передбачає
можливості перебування одночасно у
відпустці для догляду за дитиною та
навчальній відпустці. Щоб оформити навчальну
відпустку, слід спочатку перервати відпустку для
догляду за дитиною. Для цього необхідно видати наказ на підставі заяви працівниці про переривання відпустки для догляду за дитиною.
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Наступним кроком буде заява працівниці
про надання навчальної відпустки та довідкавиклик із навчального закладу, яка засвідчує
факт успішного навчання та визначає період
сесії. На підставі цих документів видається наказ про надання навчальної відпустки.
Відповідно до статті 217 КЗпП на час додаткової
відпустки у зв’язку з навчанням за працівником
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за основним місцем роботи зберігається середня
заробітна плата.
Після закінчення сесії працівниця знову може
оформити відпустку для догляду за дитиною.
Законодавство не обмежує права жінки неод
норазово переривати, а потім знов оформляти відпустку для догляду за дитиною до досяг-

нення нею трирічного віку. Під час обчислення
стажу, що дає право на щорічну відпустку, слід
пам’ятати, що на підставі статті 82 КЗпП період
перебування у відпустці для догляду за дитиною
не зараховується до зазначеного стажу, а період
перебування в навчальній відпустці — зарахо
вується.

Працівниця влітку 2015 р. уже використала 10 днів соціальної
відпустки як жінка, яка працює і має двох дітей віком до 15 років. У грудні 2015 р. вона надала свідоцтво про смерть чоловіка.
Чи має вона право в 2015 р. на додаткову соціальну відпустку як
вдова?
Так, має. Хоча термін «вдова» не зазначений у статті 19 Закону № 504,
вона передбачає право одинокої матері на додаткову соціальну відпустку. Поняття
«одинока матір» наведено в статтях 181 і 183
Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р.
№ 2811-XII, а також в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду
судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9. Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження
дитини якої немає запису про батька дитини
або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка,
яка виховує дитину без батька (в т. ч. розлучена
жінка, яка виховує дитину без батька). Роз’яс
нення щодо надання соціальної відпустки пра-

цівникам, які мають дітей, а також поняття
«одинока мати» наведено в листі Мінсоцполітики від 25 лютого 2015 р. № 76/13/116-15.
У цьому випадку до грудня 2015 р. жінка
мала право на 10 календарних днів додаткової
відпустки як така, яка працює та має двох дітей віком до 15 років. Із грудня 2015 р. вона
отримала право на додаткову соціальну відпустку за двома підставами. Відповідно до
статті 19 Закону № 504/96 за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів. Враховуючи те, що 10
днів за однією підставою вже було використано, працівниця має право на сім календарних
днів як одинока мати. Аналогічні роз’яснення
щодо поділу соціальної відпустки на частини
наведено в листі Мінсоцполітики від 12 травня
2015 р. № 256/13/116-15.

Вебінар «Соціальні відпустки. Практичні запитання» пройшов 10 грудня 2015 р. Переглянути вебінар
можна за посиланням http://profpressa.com/webinar-arhiv.
Наступний вебінар на тему «Кадрова звітність» відбудеться 21 січня 2016 р.
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Реформа кадрової
політики: великі

зміни починаються
з маленьких кроків

Зазвичай на сторінках рубрики «Персонал»
ми спілкуємось з HR-менеджерами
приватних компаній, оскільки в державному
секторі подібних фахівців донедавна не
було. Але зміни нарешті дійшли і до системи
управління персоналом в органах влади.
Відтепер такі поняття як, «компетенції» та
«KPI», можна зустріти не тільки в бізнесі,
але і в певних державних установах. Отже,
про новації в управлінні персоналом
Міністерства аграрної політики та
продовольства України ми говоримо з
Мариною Зеленковою, радником міністра
з кадрових питань
Марина Зеленкова
Кандидат психологічних наук. Директор з персоналу, консультант з HR, менеджер проектів. Досвід
у сфері управління персоналом — з 1996 р.
Протягом 7 років очолювала HR-службу групи компаній «Фокстрот», потім працювала директором
з персоналу в компаніях MD Retail (Midlandgroup), ТОВ «ЕпіцентрК». Має досвід роботи у проектах з
реструктуризації й оптимізації організаційних та управлінських структур у зв’язку зі зміною стратегії,
управлінських команд та/або після об’єднання/інтеграцій компаній.
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«Кадровик України»: Останнім часом багато
людей із бізнесу йдуть працювати в органи
влади. Чому це відбувається? Що мотивує цих
людей і вас зокрема?
Марина Зеленкова: Такий тренд є. Люди, які

успішно працювали в бізнесі, приходять працювати до державних структур. Це вияв громадянської
позиції: вони розуміють, що для того, щоб щось
у країні змінилось, потрібно активно долучатися.
І так само як і багато моїх колег, я залишила хорошу
посаду та заробітну плату і перейшла працювати
в державний сектор, щоб у нас відбулися справжні
реформи, щоб наблизитись до стандартів Європейського союзу, щоб справді відбулося те, про що ми
всі мріяли два роки тому.

«Кадровик»: Отже, ви працюєте на державній
службі. Які відчуття після стількох років у бізнесі?
Марина: Уточню, що я не є державним службовцем, я працюю позаштатним радником міністра.
Це є певною мірою моєю перевагою, адже я досить
вільна у пошуку різних шляхів вирішення поставлених завдань. Державні службовці, на жаль, обмежені
у багатьох питаннях.
Чиновники люблять повторювати, що в бізнесі
дозволено все, що не заборонено, а от чиновник
може робити тільки те, що йому дозволено. Є
навіть така специфічна мова чиновника. Це коли
ти звертаєшся до людини з простим запитанням,
а відповідь отримуєш казенною мовою: «Згідно
з інструкцією такою-то, положенням таким-то
тощо».
Це спричиняє негнучкість поведінки. Якщо ти
зосереджуєшся тільки на тому, що тобі дозволено
робити, то тобі й думати не потрібно над тим, щоб
знайти інший шлях, щось оптимізувати. Через певний час відбувається професійна деформація, людина стає занадто «зарегламентованою».
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«Кадровик»: Які саме реформи необхідні
в кадровій політиці державних органів?
Марина: Почнемо з того, для чого взагалі потрібні зміни в кадровій політиці. Реформи самі по собі
не відбуваються, їх рухають люди. Тому якщо ми
не змінимо підхід до управління людьми, ми не зможемо рухатися далі.
Передусім потрібні нові підходи до підбору
персоналу. Раніше майже до всіх посад висувались
формальні вимоги. Незалежно від того, в якій установі чи підрозділі була посада, вимоги до кандидата обмежувались стандартними реченнями: вища
освіта, несудимість і деякі інші досить формальні
ознаки. Це потрібно змінювати: чітко описувати вимоги до посади, визначати компетенції, KPI. Тобто
те, що HR-менеджери завжди роблять, але на державній службі про це не чули. Потрібно проводити
відкриті конкурси, що ми вже й робимо, починаючи
з весни 2015 р.: залучаємо відомі рекрутингові компанії, конкурс проводиться у присутності великої
комісії, йде голосування. Коли проводився конкурс
на посаду директора ДП «Укрспирт», ми навіть вели
онлайн-трансляцію, проводили тестування кандидатів за методом «Midot». На державну службу мають прийти ініціативні люди, які будуть налаштовані
на реформи та не боятимуться їх.
Проблема ще й у тому, що люди мають виконувати свої регулярні функції та водночас все змінювати. Тобто на ходу перебудовувати механізм, який
працює багато років. Це важко. Управління змінами — це навик, яким володіє не кожний менеджер
у бізнесі, не кажучи вже про чиновників. Цьому навику слід навчати передусім керівників. І ми плануємо це робити.
«Кадровик»: Що ви можете сказати про рівень
кваліфікації державних службовців?
Марина: Питання кваліфікації актуальне для дер-

жавної служби. Багато людей працюють тут давно
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та застосовують застарілі методи роботи. У своїй
спеціалізації вони достатньо компетентні, але існує
багато нових методів роботи, якими вони не володіють. Наприклад, не вміють користуватися текстовими редакторами, тому документообіг ведеться в паперовому вигляді. Замість того, щоб відредагувати документ в електронному вигляді, правки
вносяться на папері, а потім документ декілька разів
передруковується. Минулого літа ми запустили
школу директорів державних підприємств з метою
підвищення кваліфікації керівників. Вони зараз стикаються з цілим рядом питань, яких раніше не виникало: це і кадрові, і юридичні, і фінансові питання. Ми склали програму навчання, щоб допомогти
керівникам швидше орієнтуватися в ситуації та бути
активними учасниками змін, що відбуваються.

«Кадровик»: Хто займається впровадженням
змін у кадровій політиці?
Марина: Ми активно співпрацюємо з кадровою
службою міністерства, в якій працюють фахівці
з досвідом роботи на державній службі, а також ті,
які раніше працювали в бізнесі. Зокрема, кадровими конкурсами займається Ірина Гнутова, відомий
у HR-середовищі фахівець. Від кадрової служби
надходить багато цікавих ініціатив, ми постійно обмінюємось думками. Зараз разом працюємо над
проектом інституційної реформи, в межах якого
проводиться аудит функцій для їх подальшого ефективного перерозподілу між міністерствами. Частину
функцій у межах процесу дерегуляції планується передати місцевим органам влади. Наступним етапом
буде приведення функцій міністерства у відповідність до нашої нової стратегії. На підставі цього роз
робимо нову структуру, визначимо функціональні
обов’язки кожного держслужбовця та його KPI.
«Кадровик»: Тобто ви намагаєтесь у державній структурі побудувати систему управління
персоналом як у бізнесі?
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Марина: Не зовсім так. Передусім йдеться не тільки
про HR-систему, а про систему в цілому. Тому що
нова система управління персоналом не буде функціонувати, якщо установа працює по-старому.
Крім того, не можна просто скопіювати систему з бізнесу в державній установі, це зовсім інший
організм. Показовим є те, що основним бізнес-процесом у міністерстві є документообіг. У жодній бізнес-структурі такого немає.
Наше завдання — підійти творчо та застосувати
найкращі практики з бізнесу, враховуючи специфіку
міністерства як державної структури.
Система, в якій працюють органи влади, — архаїчна, радянська. Це застарілі методи, зайві процедури, заплутаний документообіг, який займає 70 %
часу працівників. Уся система потребує змін, неможливо підлатати якусь її ланку, десь підремонтувати
та чекати, що від цього вона краще працюватиме.
Якщо говорити про міністерство як про машину,
то раніше реформи зводились до того, що всі визнавали, що це машина з квадратними колесами, і тому
вона неефективна, але все ж пропонували поставити
більш потужний двигун, щоб машина їхала швидше.
Те, що зараз намагаємось зробити ми, — поставити
нормальні колеса.
«Кадровик»: Чим відрізняються державні
службовці та люди, які працюють у бізнессередовищі?
Марина: У серпні та вересні 2015 р. ми провели
оцінку персоналу та мали змогу порівняти працівників, які давно працюють на державній службі,
та нових, які прийшли з бізнесу. Це два різних світогляди. Перше, що впадає в очі: держслужбовці —
це переважно люди, орієнтовані на процес, тоді
як у бізнесі всі більше орієнтовані на результат. Причина в тому, що система мотивації у бізнесі орієнтує
людей на результат. Бізнес — це динамічне середовище, тому працівники, не орієнтовані на досягнення, там не затримуються.
Кадровик України
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Проблема ще й у тому, що основним бізнес-процесом у міністерстві є документообіг, а головним
KPI — строк виконання документа, а не його якість.
Саме тому, звернувшись до державної установи
за роз’ясненнями, ми часто отримуємо у відповідь
лист на п’яти сторінках, у якому наводяться лише
посилання на нормативні акти, а власне відповіді
на поставлене запитання немає. Формально відповідь надається, але в результаті людина, яка звернулась за роз’ясненнями, її не отримала.
Друга відмінність у тому, що люди з бізнесу,
як правило, активні, енергійні, націлені на пошук
нестандартних рішень. На державній службі люди
переважно інертні. Сама система їх такими зробила.
Вони не будуть нічого робити, поки не отримають
письмового розпорядження.
Відрізняється і ставлення до змін. Якщо у бізнесі
цей стан, коли все постійно змінюється, є нормальним — не комфортним, але звичним, то на державній службі зміни викликають страх. Людина думає
тільки про те, як залишити все як є. З іншого боку,
досить часто вони проходили через імітацію реформ, тому просто втомились від них, і в них з’явилась певна стійкість до змін. Я не раз чула фрази
на кшталт «міністри міняються, а ми залишаємось».
У бізнесі людей мотивує розвиток, кар’єра, досягнення, влада, матеріальні блага. На державній
службі домінуючими мотивами є безпека, стабільність, хороші стосунки в колективі. Деякі працівники зізнавались, що відмовлялись від хороших
пропозицій роботи у приватних компаніях, тому що
боялись, що там не буде стабільності, боялися
«вовчих» законів у колективі. Це теж певна особливість — схильність бачити недоліки, обмеження,
чекати на найгірше.
Ставлення до навчання та розвитку в державних
службовців також специфічне. Коли ми просили
працівників міністерства заповнити анкети, майже
всі відмічали бажання вчитися. Але коли постало
питання, скільки свого особистого часу вони готові
витрачати на навчання, виявилось, що це бажання
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було суто декларативним. Ми організували безкоштовні курси англійської та української, але з 200
осіб, які записалися на них, ходить лише 25, тому що
навчання проходить після 18:00.

«Кадровик»: Чи можна якось вплинути
на людину, орієнтовану на процес, і спрямувати її на досягнення результату?
Марина: Це залежить від ступеня занурення люди-

ни у процес. Коли ми проводили оцінку персоналу,
ми розділили людей на чотири умовні категорії.
Ми виділили агентів змін, тобто тих, хто вже достатньо мотивований і має необхідну кваліфікацію.
У них не вистачає певних навичок, але їх можна
швидко навчити.
Наступна категорія — кадровий потенціал.
Це люди, які також мають необхідну кваліфікацію
та особисті якості, але вони не такі ініціативні. Їх потрібно додатково стимулювати, навчити тому, чого
вони не знають, і вони також будуть готові до активної роботи.
Крім них є люди, які старанно виконують свою
роботу, але орієнтовані на процес. Із ними потрібно
працювати: визначити для них KPI, чітко озвучити, що є результатом їхньої праці, як саме їх будуть
оцінювати.
І остання категорія — це так званий баласт, тобто немотивовані працівники з невідповідними діловими й особистими якостями. Як правило, вони є
основним джерелом негативу в колективі. З цими
людьми потрібно обов’язково прощатися.

«Кадровик»: Як планується вирішувати проб
лему з мотивацією? Адже низький рівень
заробітної плати не дає змоги утримувати
цінних працівників.
Марина: Це болюче питання. Свого часу для його

вирішення планувалось додаткове фінансування від Європейського союзу, але цього не сталося.
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Очікується, що законодавством буде передбачена
можливість проведення скорочення штату за умови збереження бюджету фонду оплати праці. Таким чином, якщо скоротити 50 % персоналу, решті
можна підвищити заробітну плату. Звісно, працювати доведеться інтенсивніше. Можливо, у 2017 р.
будуть спільні рішення щодо цього питання з Європейським союзом. Важко щось передбачати, але ми
повинні розуміти, що якщо ми не вирішуємо це питання, ми створюємо передумови для корупції. Там,
де людина може брати гроші за вирішення питань,
отримуючи надто низьку заробітну плату, вона буде
це робити.
Я хочу підкреслити, що не всі чиновники — корупціонери. Не всі беруть участь у так званих схемах, є багато порядних людей, які за невелику зарплату працюють чесно та сумлінно.
Тому потрібно проводити дерегуляцію, зменшувати кількість ліцензій, дозволів тощо. Але також слід обов’язково вирішити питання щодо гідної
оплати праці, щоб можна було залучати на державну службу молодих, талановитих та енергійних людей. Державна служба має конкурувати з бізнес-середовищем на ринку праці.

«Кадровик»: HR-спеціалісти в бізнес-середовищі давно працюють над таким поняттям,
як бренд роботодавця. Чи скоро ми зможемо
побачити позитивний HR-бренд державної
установи?
Марина: На жаль, така робота в державних устано-

вах не велась до останнього часу. Зараз я можу сказати, що є певні зрушення в цьому напрямку. Принаймні ми в Мінагрополітики почали розміщувати
оголошення про вакансії на відомих сайтах пошуку
роботи. Раніше це робилось тільки на внутрішньому
сайті, тож ці оголошення ніхто не бачив.
Відкриті конкурси на посади директорів державних підприємств, які ми зараз проводимо, також
можна вважати одним із перших кроків у створенні
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бренду — про нас принаймні починають говорити.
Робота в міністерстві стає більш доступною. Раніше
це була закрита структура, до якої неможливо було
потрапити випадковій людині. Так, кумівство ще
панує, але цими відкритими конкурсами ми почали
ставити держслужбу на один рівень із приватними
підприємствами.
Ще одна річ, яка є важливою для створення
бренду роботодавця, це робота кадрових служб
державних установ. Зазвичай це просто великий відділ кадрів, який не займається навчанням,
оцінкою, мотивацією персоналу тощо. Звісно, все
це потрібно змінювати, працювати над тим, щоб
умови праці були комфортними, система мотивації — ефективною, наявні можливості для кар’єрного розвитку тощо. Бренд роботодавця — це системний продукт.

«Кадровик України»: Наш журнал читають
і кадровики державних установ. Що б ви їм
порадили?
Марина: Я би порадила бути готовими до змін.
Зрозуміти та прийняти той факт, що так, як було,
вже не буде, тож не потрібно чіплятися за минуле.
Зміни слід починати із самих себе: навчитись новому, прочитати корисну книжку, подумати, що ти можеш змінити на своєму робочому місці. Так, ми всі є
частиною певної системи, але кожна людина може
на своєму місці щось змінити на краще. Великі зміни починаються з маленьких кроків.
Кадрова служба завжди є провідником змін
в організації. Тому на неї лягає велика відповідальність у цьому процесі. Від активності працівників кадрової служби залежить, наскільки швидко будуть
упроваджуватись зміни.
Ще б я порадила дивитись в майбутнє з оптимізмом. Вірити, що зміни — це те, що зробить
наше життя кращим. Не боятися змін, активно
їх впроваджувати та брати на себе більше відповідальності. 
Кадровик України
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Як провести

інтерв’ю
за компетенціями

Юлія Шатько,

консультант
з управління персоналом

І

снує безліч методів оцінки професійних якостей
кандидатів під час співбесіди. HR-менеджери
використовують і тестування, і різні види
інтерв’ю. Але чи зможемо ми після проведеної
співбесіди з упевненістю сказати, що вибраний
нами претендент буде належним чином виконувати поставлені завдання саме в нашій компанії?

Коротко розглянемо основні види інтерв’ю,
які використовують HR-менеджери на практиці.
Неструктуроване (спонтанне) інтерв’ю. HRменеджер ставить запитання, які спонтанно виникають під час розмови. Таке інтерв’ю не дає
рекрутеру змоги провести різносторонню оцінку
кандидата, оскільки неструктурована бесіда не
може бути основою для проведення подальшого порівняльного аналізу всіх кандидатів. Іншими словами, така бесіда з кандидатами не несе
жодного смислового навантаження під час ухвалення рішення щодо кандидата, а отже, не може
вважатися ефективною.
Біографічне інтерв’ю (напівструктуроване).
Під час співбесіди HR-менеджер ставить канди-
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дату конкретні запитання щодо попередніх місць
роботи, причин звільнення, подальших планів,
посадових обов’язків тощо. Завдання рекрутера — зіставити попередній досвід кандидата з
роботою в компанії. Результат такого інтерв’ю —
розуміння рекрутера, в якій саме роботі зацікавлений претендент, а також які способи мотивації
будуть для нього ефективними.
Інтерв’ю за метапрограмами. Метапрограми — це внутрішні характеристики та способи
мислення людини, на яких будується її поведінка. Іншими словами, метапрограми — це ті способи мислення людини, які визначають, що саме
з навколишнього світу буде розцінено психікою
як значиме та приведене в дію. Наприклад, метапрограма «Зовнішня/внутрішня референція»
визначає, що для людини є первинним для ухвалення рішення: власний досвід і оцінка або думка
і досвід оточуючих. Існує певний набір метапрограм, їх наявність у конкретної людини можна
виявити за допомогою різних запитань. Завдання HR-менеджера, який використовує цей вид
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Інтерв’ю за компетенціями дає
інтерв’ю, — заздалегідь
Таким чином, ми базмогу виявити визначений
скласти профіль посади
чимо, що для підвищення
ідеального кандидата, що
достовірності отриманої
заздалегідь набір особистих і
передбачає необхідні для професійних компетенцій людини, інформації під час співбеякісного виконання посіди необхідна визначена
які впливатимуть на успішність
садових обов’язків метаструктура. Досягти максиреалізації працівником певних
програми, та поставити
мального результату нам
завдань
запитання, які їх виявлядопоможе інтерв’ю за комють. Цей тип співбесіди
петенціями.
має чітку структуру, але,
Спершу розберемося,
як правило, не дає змоги
що ж таке компетенції і
провести оцінку досвіду та
чим вони відрізняються
професійних навиків кандидата, тому його необ- від компетентності.
хідно комбінувати з іншими методами.
Компетентність — це обізнаність у якомусь
Інші типи інтерв’ю:
питанні, тобто ті знання, уміння та навики, які
 проективні (кандидату ставляться запи- дають фахівцеві змогу виконувати роботу.
тання про інших людей (яким має бути ідеальний
Компетенції — це термін, що прийшов у проспівробітник, за яких умов люди працюють кра- фесійну мову завдяки Річарду Бояцису (Richard
ще тощо), кандидат же, переносячи свій досвід Boyatzis), — одному з провідних світових ексна інших, відповідає з більшою щирістю, оскіль- пертів у галузі розвитку лідерства й емоційного
ки проекція знижує вірогідність соціально-бажа- інтелекту. В опублікованій ним у 1982 р. книзі
них відповідей);
«Компетентний менеджер» Бояцис дав таке ви ситуаційні (вирішення під час інтерв’ю значення компетенції: «основна характеристика
конкретних життєвих і професійних ситуацій);
людини, яка може бути мотивом, рисою особи,
 стрес-інтерв’ю (використовуються для пе- навиком, аспектом соціальної ролі або знання».
ревірки стресостійкості кандидатів).
Тобто компетенції — це особисті, поведінкові,
Усі вищеописані типи інтерв’ю мають свої соціальні характеристики, за допомогою яких
переваги та недоліки. До головних їх недоліків досягаються результати виробничої діяльності
можна віднести:
людини.
 Слабку структурованість. Маючи різні
Для оцінки кандидата на посаду компетенуявлення про те, який саме кандидат потрібний, ції — це поведінкові реакції фахівця, які допоінтерв’юери під час співбесіди збиратимуть різну магають йому досягати вищих виробничих поінформацію, що буде критично, якщо над одні- казників під час виконання певної роботи.
єю вакансією працює декілька рекрутерів. ПоІнтерв’ю за компетенціями — це оцінка нарізному обробивши та проаналізувавши інфор- явності/відсутності, а також рівня вираженості
мацію, отриману від претендентів, інтерв’юери значимих для виконання посадових обов’язків
прийматимуть загальне рішення щодо кандида- якостей претендента. Таке інтерв’ю дає змогу
тів, з огляду лише на справлене ними враження.
виявити визначений заздалегідь набір особистих
 Проекцію особи інтерв’юера, коли особисті і професійних компетенцій людини, які впливавраження та вподобання рекрутера впливають як тимуть на успішність реалізації працівником певна перебіг співбесіди, так і на її результат.
них завдань.
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Інтерв’ю за компетенціями є набором структурованих запитань, спрямованих на визначення міри вираженості заздалегідь встановлених
критеріїв. Такі питання можуть бути різних
типів: відкриті, проективні, кейсові тощо. Крім
того, під час інтерв’ю досліджується досвід вирішення кандидатом реальних або запропоновані ним способи вирішення вигаданих життєвих і
виробничих ситуацій.
Проведення інтерв’ю за компетенціями — досить трудомісткий процес, що передбачає декілька етапів.

Перший етап — створення профілю
посади
На першому етапі необхідно скласти профіль посади з переліком необхідних компетенцій. Для
досягнення максимальної об’єктивності та валідності результатів рекомендується використовувати декілька джерел інформації:
 Внутрішні: безпосередні керівники (дають інформацію про те, яким, на їхню думку, має
бути ідеальний співробітник), успішні співробітники, які виконують аналогічні вакантній посаді
завдання (з ними ми можемо провести поведінкові кейс-інтерв’ю з метою виявити ті риси й елементи досвіду, які допомагають досягати успіху).
 Зовнішні. Наприклад, використовуючи
функціональний бенчмаркінг, ми порівнюємо певні
функції аналогічних нашому підрозділів у декількох
сторонніх компаніях схожого бізнес-сектора, виявляючи ті організаційні компетенції, які допомагають цим підприємствам досягати успіху.
Після збору інформації складається перелік
компетенцій посади. В узагальненому вигляді він
може налічувати 10–20 складових, із яких нам
необхідно вибрати 5–9 ключових компетенцій,
що є критичними для відділу (компанії). Складаючи список критичних компетенцій, важливо
їх правильно формулювати. Необхідно уника-
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ти зайвої узагальненості, оскільки це спричиняє
розмитість результату.
Для визначення остаточного списку компетенцій необхідно залучати до процесу зацікавлених у кінцевому результаті осіб (наприклад,
лінійних керівників), таким чином ми отримуємо
точніші та зважені рішення. Таке залучення можливе у двох варіантах:
 Загальні наради з детальним обговоренням пропонованих для профілю посади компетенцій (доцільно для керівних посад і менеджерів середньої ланки).
 Анкетування. В анкеті пропонується ранжирувати список компетенцій, розмістивши їх
за важливістю або виставити кожній компетенції
оцінку від 0 до 5, залежно від її необхідності.

Другий етап — визначення переліку
запитань
Отже, список компетенцій складений. На наступному етапі нам необхідно визначитися з
переліком запитань, які допоможуть виявити
ступінь вираженості кожної компетенції кандидата. Важливо продумати всі запитання заздалегідь, щоб під час інтерв’ю не втрачати контакт
із кандидатом. Питання не мають бути простими, наше завдання — змусити претендента заглибитися в конкретні, вирішені ним завдання,
визначити зони відповідальності, розібратися з
процесами ухвалення рішень і конкретними навиками.
Існують деякі технології побудови питань
інтерв’юера, використання яких дає нам найбільше інформації про рівень розвитку компетенцій:
 CARE (фокусування на ролі претендента у
вирішенні певної ситуації):
С (content) — зміст;
A (action) — дія;
R (role) — роль;
E (effect) — результат.
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Питання не мають бути
 PARLA (фокусування на
Використовуючи
простими,
наше завдання —
розвитку):
модель STAR, необP (problem) — проблема;
хідно дотримуватизмусити претендента
A (action) — дія;
заглибитися в конкретні, вирішені ся деяких принципів.
R (result) — результат;
Питання про ситуацію
ним завдання, визначити зони
L (learned) — чому навчила
мають бути максивідповідальності, розібратися з
ситуація;
мально конкретними,
процесами ухвалення рішень і
A (applied) — застосування
щоб ми могли отриконкретними навиками
досвіду.
мати розгорнуту від STAR (здобуття повного
повідь, знизивши ві
поведінкового прикладу з житрогідність того, що
тя претендента):
кандидат даватиме
S (situation) — ситуація;
соціально-очікувані відповіді. Наприклад, запиT (task/target) — завдання/мета;
тувати не «як ви зазвичай залучаєте нових клієнA (action) — дія;
тів у компанію», а «розкажіть про найскладніший
R (result) — результат.
досвід залучення клієнта за останні три місяці».
Використання будь-якої із запропонованих Таке формулювання запитання стимулюватиме
технологій дає нам максимально зручну для по- кандидата на змістовнішу та розгорнуту відподальшої інтерпретації структуру запитань і від- відь, яка дасть нам більше інформації для оцінки.
повідей.
Крім того, запитуючи про труднощі та невдачі,
Звичайно, кандидат рідко самостійно від- ми отримаємо інформацію про вміння кандиповідає на поставлені запитання за заздалегідь дата орієнтуватися в складних ситуаціях, про те,
визначеною інтерв’юером технологією, тому, якими інструментами, знаннями та навиками кофактично, першим ставиться запитання про си- ристується фахівець.
туацію, а подальше завдання рекрутера — наІнколи кандидат не може навести приклад
правляти кандидата допоміжними питаннями, відповідної ситуації або не розуміє запитання.
допомагаючи йому залишатися в межах вибра- У такому разі необхідно переформулювати заної інтерв’юером моделі збору інформації.
питання або поставити його в іншому контексті.
Розберемо на прикладі модель STAR. Припус- Якщо і в цьому випадку ми отримуємо не ту відтимо, що нам необхідно виявити таку компетен- повідь, яка нам потрібна (або не отримуємо її
цію, як «Ухвалення рішень».
взагалі), це означає, що кандидат не стикався з
Перше запитання про ситуацію (S): «Прига- такою ситуацією.
дайте найскладніше виробниче рішення, яке вам
Неможливо також оцінити успішність вирідовелося прийняти останнім часом». Далі засто- шення проблеми, якщо ми не знаємо, яке саме засовуються направляючі запитання: «Яка мета вдання стояло перед кандидатом. Певні дії кандиперед вами стояла?» або «Що було для вас го- дата можна оцінити по-різному, залежно від конловним у цій ситуації» (T — завдання/мета); «Що кретної мети, що стояла перед ним. Наприклад,
саме ви зробили» або «З якими труднощами вам якщо кандидат розповідає про успішний досвід
довелося зіткнутися» (A — дія); «Який був ре- застосування системи лояльності для клієнтів, то
зультат ваших дій?» або «Як керівництво оцінило для утримання клієнтів це досягнення. А якщо мерезультати вашої роботи» (R — результат).
тою було зниження виробничих витрат, то ні.
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Найбільш змістовною має бути частина розповіді кандидата, в якій він повідомляє про те,
які конкретні дії він вчинив для досягнення мети.
У цій частині інтерв’ю рекрутеру необхідно уважно відстежувати вербальні реакції співрозмовника для отримання максимально точної інформації. Наприклад, якщо кандидат у своїй розповіді
використовує формулювання «ми зробили», «ми
вирішили» тощо, то необхідно уточнити, яка була
його роль у вирішенні ситуації («Як ви оцінюєте
свій внесок у вирішення проблеми», «Оцініть свою
участь у вирішенні проблеми в процентному співвідношенні я/команда»). Крім того, слід уникати
узагальнень у розповіді кандидата. Наприклад,
якщо він каже: «Я завжди знаходжу правильні
способи переконати клієнта купити товар», необхідно поставити уточнювальні запитання: «А що
конкретно ви сказали цьому клієнту?», «Як у цій
ситуації ви аргументували вибір клієнта?» тощо.
Наступна частина розповіді — підсумки, резуль-

тати, вирішення проблеми. Тут нам важливо
зрозуміти, наскільки ефективними були дії кандидата. Крім того, для нас важливий не лише позитивний, але й негативний досвід фахівця, тому
запитання про результат необхідно ставити так,
щоб не спровокувати кандидата на соціально-позитивну реакцію. Іншими словами, якщо кандидат вирішить, що розповівши нам про невдачу у
вирішенні проблеми, він зіпсує собі репутацію в
наших очах, то ми отримаємо від кандидата не
правду, а ту інформацію, яка, на його думку, характеризуватиме його з позитивного боку. Тому
запитання мають бути непрямими: «Чим усе закінчилося?», «Розкажіть про підсумкові домовленості», уникаючи формулювань: «Яких успіхів ви
досягли?» або «Чи сподобалася керівництву ваша
пропозиція?».
В узагальненому вигляді структуру проведення інтерв’ю за компетенціями наведемо в
таблиці 1.
Таблиця 1

Етап

Мета

Запитання

Приклад відповіді

Проблема

з’ясувати конкретну
ситуацію, строки
тощо

розкажіть про ситуацію,
яка…
з яких причин виникла ця
ситуація?

в компанії виникла проблема нестачі працівників
для «холодних» дзвінків клієнтам. Працівники не
виконували поставлені завдання, тому…

Завдання

з’ясувати мету, що
стояла перед кандидатом

яке завдання стояло перед
вами?

оптимізувати чисельність працівників, а також
урахувати витрати на оренду додаткового приміщення

Дії

з’ясувати, що саме
зробив/не зробив кандидат для вирішення
проблеми, як він це
зробив

яким був ваш внесок
у вирішення ситуації?
з чого ви почали?
що ви зробили для вирішення
проблеми?
як розвивались події?

детальний аналіз ситуації в компанії з використанням математичних методів планування,
оцінка ефективності кожного працівника відділу
продажів з огляду на витрати на його утримання.
У результаті чого виявилося, що доцільно вивести відділ «холодних» продажів зі штату, тобто
віддати цю функцію на аутсорсинг колл-центру
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Етап
Результат

Мета
з’ясувати підсумки,
впроваджені зміни,
їх успішність/неуспішність, дізнатися,
як до впроваджених
змін поставилось
керівництво компанії

Запитання
чим закінчилась ситуація?
до чого привели ваші дії? які
наслідки для компанії вони
мали?

Розглянемо детальніше приклади запитань
для оцінки п’яти поширених компетенцій.
1. Аналітичне мислення та планування:
 Наведіть приклад складного рішення, прий
нятого вами за останні три місяці.
 Розкажіть про рішення, що приймаються вами
щодня. Чим ви зазвичай керуєтеся, їх ухвалюючи?
 Яку мету ви поставили собі на найближчий
рік? Які труднощі в її досягненні ви можете передбачати? Які параметри ви зазвичай враховуєте, плануючи свою діяльність.
 Розкажіть про вашу невдачу в плануванні за
останні півроку. Чому це сталося? Що вам перешкодило? Які висновки ви зробили?
2. Орієнтація на результат:
 Розкажіть про ситуацію, коли вам не вдалося досягти поставленої мети. Чому, на вашу думку, виникли складнощі?
 Які ваші особисті якості допомагають вам
досягати поставлених цілей?
 Як ви розставляєте пріоритети у своїй роботі?
 Розкажіть про останній успішно реалізований вами проект. Яка була ваша роль? Як ви
приймали рішення? З якими проблемами ви зіт
кнулися? За якими критеріями ви оцінювали результативність проекту?
3. Робота в команді:
 Розкажіть про ситуацію, коли вам довелося
працювати у складі команди. Що це був за про-
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Приклад відповіді
пропозиції було презентовано керівництву компанії. Після детального підрахунку майбутніх
витрат з’ясувалось, що ця пропозиція дасть
змогу компанії економити до 400 тис. грн у рік
на зарплатах спеціалістів із продажів і на оренді
приміщення. Керівництво погодилось із пропозицією. Я оцінюю отриманий результат як
позитивний

ект? Що ви зробили для досягнення загальних цілей команди? Яких труднощів ви зазнавали?
 Наведіть приклад ситуації, коли ви зазнавали труднощів під час роботи в команді. Розкажіть, чому вам було важко. Як ви знайшли вихід
із цієї ситуації?
4. Саморозвиток:
 Розкажіть, які нові навики (знання) ви опанували за останні два роки? Чому вибрали саме ці
знання? Що ви зробили для того, щоб отримати
нові навики?
 Розкажіть про ваші цілі на наступні 2–5 років? Що ви плануєте зробити для їх досягнення?
5. Ухвалення рішень:
 Які рішення в повсякденній діяльності ви
найчастіше приймаєте? Розкажіть про успішні та
невдалі рішення. Що вам допомагало, а що заважало прийняти рішення? Які труднощі виник
ли під час ухвалення рішення? Чи був хтось, хто
допоміг вам прийняти це рішення? Скільки часу
вам було потрібно для ухвалення рішення в цій
ситуації?
 Розкажіть про ситуацію, коли приймати рішення доводилося в умовах жорсткого обмеження часу. Що ви відчували в такій ситуації?
Як бачимо, в прикладі використовуються прямі запитання, що вводять кандидата в ситуацію,
та додаткові, що дають змогу детально заглибитися в проблему, щоб з’ясувати конкретні дії співрозмовника.
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Третій етап — інтерпретація
результатів
Отже, компетенції визначені, запитання для їх
виявлення й оцінки підготовлені. На наступному етапі нам необхідно розробити систему, що
дає змогу фіксувати відповіді кандидата і максимально точно інтерпретувати результати проведеної співбесіди.
Для зручності оцінювання наявності/відсутності потрібних у кандидата компетенцій необхідно розробити шкалу оцінки рівня розвитку
компетенції у фахівця.
Стандартна шкала може мати такий вигляд:
Майстерність (3) — рівень, що передбачає
максимальне володіння компетенцією. На цьому
рівні компетенція — це навик, що використовується фахівцем автоматично, а також у нестандартних
ситуаціях, у ситуаціях підвищеної складності.

Досвід (2) — ефективне використання компетенції в стандартних, базових, звичайних виробничих ситуаціях.
Розвиток (1) — компетенція перебуває у стадії освоєння. Фахівець усвідомлює важливість її
наявності, прагне до її набуття, вживає для цього
конкретних дій.
Компетенції немає (0).
Для кожної компетенції, необхідної для конкретної посади згідно зі складеним профілем,
необхідно заздалегідь визначити поведінкові індикатори, які відповідають рівню шкали.
Наприклад, розглянемо поведінкові індикатори для компетенції «Орієнтація на досягнення»
(таблиця 2). Опис компетенції: прагнення до підвищення ефективності роботи (особисті дії та робота підлеглих), уміння знаходити шляхи для підвищення ефективності роботи, прагнення нових
успішних способів досягнення поставлених цілей.
Таблиця 2

Рівень компетенції

Поведінкові індикатори

Майстерність (3)

йде на обґрунтований ризик заради підвищення ефективності.
Інвестує в навчання та розвиток підлеглих для розвитку нових навиків, здатних підвищити загальну ефективність.
Витрачає час і матеріальні ресурси на розробку нових методів роботи

Досвід (2)

вчиняє дії для того, щоб виконати роботу з максимальною ефективністю

Розвиток (1)

прагне виконувати роботу краще.
У роботі є помилки, вони усвідомлюються, є прагнення до їх виправлення

Розробивши подібні поведінкові індикатори
для кожної компетенції, ми зможемо ефективно
та швидко оцінити кандидата після співбесіди.
Як говорилося вище, важливо фіксувати всі
відповіді кандидата. Крім того, у великих компаніях для відбору претендентів на керівні посади, HR-менеджери, крім самостійного запису
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відповідей фахівця, використовують диктофони
та відеореєстратори. Такий підхід дає змогу проаналізувати ще й візуальні реакції співбесідника
на поставлені запитання, відстежити міміку та
жести. Для запису відповідей кандидата рекомендується підготувати бланк фіксації результатів співбесіди. Зразок бланка — в додатку.
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Додаток
Зразок бланка результатів співбесіди
ПІБ кандидата ___Шишкін П. П.__________________________________________________________
Посада _Старший фахівець по роботі з клієнтами___________________________________________
Дата інтерв’ю____12.10.2015____________________________________________________________
ПІБ інтерв’юера_______________________________________________________________________
Розділ 1 «Ключові відомості про біографію кандидата»:
____________________________________________________________________________________
Розділ 2 «Оцінка компетенцій»:
Компетенція

Відповіді кандидата
(за моделлю STAR)
Вміння перекону- Наведіть приклад того, як ви переконали співбесідника. Що
S (ситуація):
вати, взаємодіяти вам допомогло? Що ви зробили для подолання спротиву опо- T (мета):
з іншими людьми нента? Які аргументи ви використовували для переконання?
A (дія):
R (результат):
Вміння мотиву- Розкажіть про ситуацію, коли вам потрібно було мотивувати S:
вати інших
інших на вчинення певних дій. Як ви це зробили? Як збирали T:
інформацію щодо можливих мотиваторів?
A:
Як поводите себе з підлеглими, які не досягають запланова- R:
них показників? Наведіть приклад із вашого досвіду
Лояльність до
Опишіть ситуацію, коли на попередньому місці роботи ви
S:
організації
вперше замислилися про звільнення. Чому, на вашу думку, T:
так сталося.
A:
Опишіть ваші дії, якщо вам запропонує роботу на більш ви- R:
гідних умовах конкурент вашої компанії.
Що, на вашу думку, ви привносите у вашу компанію. Що
ви будете робити, якщо цінності компанії суперечитимуть
вашим?
Стресостійкість Що може вивести вас з урівноваженого стану?
S:
Розкажіть про ситуацію, коли ви відчували стрес за останні T:
півроку. Чому вам було важко? Як ви зазвичай повертаєте
A:
собі рівновагу?
R:
Орієнтація на
Що для вас означає поняття «якісна робота з клієнтом»?
S:
якість
Наведіть приклад якісної роботи з клієнтом. Які якості пови- T:
нен мати фахівець, щоб робота з клієнтами була вдалою?
A:
R:
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Закінчення додатка
Розділ 3 «Інтерпретація результатів» (індивідуальний профіль компетенцій кандидата):
Компетенція

Рівень

Вміння переконувати, взаємодіяти з іншими людьми

3

Вміння мотивувати інших

2

Лояльність до організації

2

Стресостійкість

1

Орієнтація на якість

2

Примітка

Розділ 4 «Прийняте рішення»:
____________________________________________________________________________________

Як бачимо, підготовка та проведення інтерв’ю
за компетенціями — це трудомісткий процес,
що потребує значних витрат часу та залучення
великої кількості фахівців на етапі формування
профілю посади. Крім того, як і будь-яка процедура, що передбачає роботу з людьми, цей тип
інтерв’ю має свої особливості та складнощі. До
останніх можна віднести:
 Фахівець, який проводить співбесіду,
зобов’язаний тримати в голові всі необхідні компетенції та їх поведінкові індикатори, щоб не пропустити значиму інформацію. HR-менеджерам, які
лише починають застосовувати інтерв’ю цього
типу, буває важко сфокусуватися, навіть маючи
перед собою детальний план співбесіди, оскільки
відповіді претендента можуть збивати рекрутера з
думки та йому складно повернути інтерв’ю в правильне русло. У цьому випадку можна порадити
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початківцям потренуватися з колегами, «репетируючи» процедуру.
 Необхідність запису всіх відповідей кандидата. Хочеться ще раз акцентувати увагу на необхідності детальної фіксації відповідей, дій, реакцій
фахівця, оскільки це істотно впливає на процес
ухвалення рішення. Категорично не можна покладатися на свою пам’ять, тому що інформація з часом має властивість стиратися, а людська пам’ять —
вибіркова. Нам здається, що ми запам’ятали все,
що говорив фахівець, а коли приходить час аналізувати профілі кандидатів, з’ясовується, що ми
пам’ятаємо лише найяскравіші моменти інтерв’ю,
а інша інформація втрачена. Оскільки буває складно встигати детально записувати весь текст, можна
заздалегідь продумати (і, знову ж, «порепетирувати» з колегами) свою систему скорочень, яка пришвидшить запис відповідей.
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Незважаючи на складність,
 Емоційний стан каноскільки правильно зібраінтерв’ю
за компетенціями —
дидата в процесі інтерв’ю.
на інформація допоможе
це структуроване джерело
Трапляється, що запитанHR-менеджеру:
ня інтерв’юера спричиняє
 чітко обґрунтувати
інформації, яке можна
в опонента різні емоційні
своє рішення щодо кандивикористовувати як для відбору
реакції — смуток, роздра- претендентів на вакантні посади, дата;
тування, злість тощо. Опи з високим ступенем
так і для проведення оцінки вже
суючи життєву або виробвірогідності спрогнозупрацюючих фахівців
ничу ситуацію, кандидат
вати поведінку фахівця
може надто зануритися
в майбутньому, оскільки
в свої емоції, а це відоб
інтерв’ю дає змогу аналіразиться на подальшій бесіді. У такій ситуації зувати дії фахівця у виробничих ситуаціях;
рекрутеру важливо вчасно відстежити таке «за відійти від власних стереотипів сприйняття
нурення» кандидата і за допомогою нейтральних людини («подобається/не подобається»), що підзапитань або невимушеної бесіди вивести фахів- вищує валідність результатів співбесіди;
ця з цього стану та продовжити інтерв’ю.
 порівнювати різних кандидатів після проНезважаючи на складність, інтерв’ю за ком- ведених інтерв’ю, оскільки всі результати чітко
петенціями — це структуроване джерело інфор- формалізовані;
мації, яке можна використовувати як для від приймати зважені рішення щодо внутрішбору претендентів на вакантні посади, так і для ніх кандидатів до кадрового резерву під час пропроведення оцінки вже працюючих фахівців, ведення ротацій персоналу. 
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