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Ми працю любимо, що в творчість перейшла.
М. Рильський

Рік розпочинається не лише з великої кількості свят та
по-справжньому зимової погоди, коли хочеться закутатися
в теплу ковдру з чашкою гарячого чаю або кави та щось
почитати чи про щось помріяти. У професійному сенсі для
кадровиків рік розпочинається ще й ґрунтовними змінами
в законодавстві. Адже ухвалюючи бюджет законодавці
внесли зміни й до інших нормативно-правових актів, зокрема
до КЗпП. Які саме — читайте в статті Галини Казначей.
Наразі триває пенсійна реформа, про що Галина Мастюгіна
розповідає у своїй статті, та про те, яких категорій працівників
вона стосується цього разу. Не забули й про бюджетників —
їм з 1 грудня 2015 р. підвищено розмір заробітної плати,
а кому й на скільки — дізнаєтеся зі статті Олени Морєвої.
Отож, буде що почитати, і сумувати вам не доведеться, адже
рік буде цікавим.
І пам’ятайте: ми тримаємо руку на пульсі всіх змін навіть тоді,
коли всі відпочивають.
Бажаю, щоб ваша праця була творчою, адже від творчості
ми завжди отримуємо задоволення.
З повагою,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.01.2016 – 9888
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

Зміни в законодавстві

10 Лист Міністерства соціальної політики «Щодо за-

20 Галина Казначей
Держбюджет-2016 та зміни в оподаткуванні
оплати праці

стосування постанови КМУ від 9 грудня 2015 р.
№ 1013» від 16 грудня 2015 р. № 19113/0/14-15/13                               
11 Лист Міністерства соціальної політики «Щодо
надання роз’яснення» від 16 вересня 2015 р.
№ 523/18/99-15
11 Лист Міністерства соціальної політики «Щодо
форми повідомлення про прийняття працівника
на роботу» від 18 вересня 2015 р. № 14209/0/1415/13
12 Лист Міністерства соціальної політики «Про розгляд
звернення» від 9 жовтня 2015 р. № 1336/13/84-15
13 Лист Міністерства соціальної політики «Щодо проб
лемних питань законодавства про працю, що виникли у зв’язку з проведенням АТО» від 27 січня
2015 р. № 73/13/84-15
14 Лист Міністерства соціальної політики «Щодо
надання роботодавцями територіальним органам державної служби зайнятості інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» від 5 листопада 2015 р. № 430/021/106-15
16 Лист Міністерства соціальної політики «Щодо
надання роз’яснення» від 25 серпня 2015 р.
№ 475/13/116-15
17 Лист Міністерства соціальної політики «Щодо
окремих питань мобілізації» від 25 серпня 2015 р.
№ 355/06/186-15
18 Лист Пенсійного фонду України «Щодо обчислення страхового стажу» від 1 жовтня 2015 р.
№ 43826/02-12
19 Лист Державної служби з питань праці «Щодо надання роз’яснення стосовно видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки» від 5 листопада 2015 р. № 4137/0/5.3-9/6/ДП-15
19 Лист Державної фіскальної служби «Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та вій-
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ськовим збором доходу платника податку, який
має статус учасника АТО» від 16 листопада 2015 р.
№ 11712/Р/99-99-17-03-03-14

Наприкінці 2015 р. було ухвалено Закон України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік», яким визначено нові показники соціальних стандартів. Також з
1 січня 2016 р. набули чинності зміни в оподаткуванні
оплати праці, які безпосередньо вплинули на порядок
нарахування та утримання з виплат заробітної плати.
Про це докладніше в статті

ПРАВО
Атестація працівників

26 Олександр Клименко

Атестація наукових працівників

Зі статті ви дізнаєтеся про те, які наукові працівники
підлягають атестації, про періодичність і строки проведення атестації, порядок роботи атестаційної комісії, про порядок вирішення спорів з питань атестації
тощо

Бюджетна сфера

30 Олена Морєва
Зміни в посадових окладах працівників
бюджетних установ
З 1 грудня 2015 р. уряд підвищив заробітну плату
працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Як наслідок, починаючи з цієї дати заробітна плата вказаним працівникам має нараховуватися з урахуванням внесених
змін. Про те, на скільки зросла заробітна плата бюд
жетників, і про механізми її перерахунку розповімо
в статті
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Крок за кроком

33 Павлина Ратушняк

Порядок отримання дозволу на працевлаш
тування іноземців

Прийняття нового працівника супроводжується
обов’язковими процедурами й етапами документального оформлення. Завдяки нещодавнім змінам ще одним обов’язковим етапом цього процесу є повідомлення податкової про прийняття на роботу працівника до
моменту його фактичного допуску до роботи.
Коли йдеться про іноземних громадян чи осіб без громадянства, обов’язковим і ключовим питанням, яке
передує прийняттю на роботу, є отримання дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Працевлаштування іноземця без отримання дозволу є
порушенням законодавства. Про процедуру отримання
дозволів та особливості трудових відносин з іноземцями мова йтиме в статті

Зайнятість населення

41 Майя Шурко
Нові стимули для роботодавців
Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» доповнив Закон про зайнятість
новими положеннями щодо заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб.
Головною метою внесення змін є встановлення додаткових соціальних гарантій для внутрішньо переміщених осіб щодо забезпечення їх зайнятості на новому
місці проживання. Також у статті йтиме мова про компенсації витрат на оплату праці та витрат на навчання
працевлаштованих працівників з числа внутрішньо переміщених осіб

Пенсійне забезпечення

49 Галина Мастюгіна

Зміни в пенсійному забезпеченні з січня
2016 року
№ 2 (109) лютий 2016

Змінами, внесеними до Закону, встановлено пенсійний
вік працівникам льотного і льотно-випробного складу,
педагогам, медикам, працівникам соціального забезпечення та артистам. Тобто працівникам, яким пенсія
за вислугу років призначалася незалежно від віку, а за
наявності необхідної кількості спеціального стажу. Про
зміни в пенсійному забезпеченні таких осіб — у статті

56 Відповіді на запитання
58 Календар

ПРАКТИКА
Діловодство

60 Олена Загорецька

Розпорядчі документи з основної діяльності
та адміністративно-господарських питань
Пропонуємо розглянути етапи підготовки та вимоги
до оформлення наказів і розпоряджень з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань.
У  першу чергу зосередимо увагу на їх спільних та відмінних рисах, зокрема на строках зберігання

70 Зразки посадових інструкцій
Посадова інструкція актуарія
Розпочинаємо нову рубрику під назвою «Зразки посадових інструкцій», в якій наводитимемо зразки посадових інструкцій як розповсюджених професій, так і
рідкісних

Трудові судові спори

72 Євгенія Каляпіна

Особливості застосування законодавства
про матеріальну відповідальність

Передбачений трудовим законодавством механізм
матеріальної відповідальності працівника є дієвим
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інструментом захисту фінансових інтересів роботодавця, забезпечення цілісності та збереження майна підприємства. До слова, справи щодо стягнення матеріального збитку з працівника на даний момент є єдиною категорією трудових спорів, в яких власник підприємства
має можливість виконати роль позивача. Щоб уберегти
роботодавців від цієї далеко не радісної перспективи або
хоча б забезпечити більш оптимістичний кінець «п’єси»,
у цьому циклі статей ми розглянемо найпоширеніші помилки, що стосуються практичної реалізації норм про
матеріальну відповідальність, та особливості розгляду
таких справ у суді

законодавством, і підставою для них є цивільно-правовий договір, укладений між замовником та виконавцем. Що спільного та відмінного між цими договорами, з’ясуємо в статті

Трудові відносини

Інтерв’ю

87 Галина Фольварочна
Суміщення професій та виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника

106 Високі стандарти якості

Суміщення професій (посад) та виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника містять чимало спільного. Обидва види додаткових обов’язків
оформляються в межах укладеного трудового договору на одному підприємстві, допускаються за
згодою працівника і відбуваються протягом установленої законодавством тривалості робочого часу. Крім
цього, в статті автор також розповідає про тимчасове
заступництво

Актуальна тема

95 Ярина Арсеньєва

Цивільно-правовий чи трудовий договір:
зробіть правильний вибір

Законодавством передбачено два види правовідносин,
за якими можна використовувати працю фізичних осіб.
Одні з них регулюються трудовим законодавством і виникають після укладення між роботодавцем і працівником трудового договору. Інші регулюються цивільним
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Вебінар

103 Тетяна Заглада
Кадрова звітність

ПЕРСОНАЛ
обслуговування – завдання HR-менеджера

З Андрієм Солуяновим, директором з персоналу мережі супермаркетів VARUS, ми говоримо про особливості
управління персоналом у сфері роздрібної торгівлі,
про актуальні проблеми та перспективи ринку праці у
цій сфері, а також про те, як у компанії працюють над
підвищенням стандартів якості обслуговування

Досвід спеціалістів

109 Наталія Гаріна

Як зробити наради більш
продуктивними?

Наради за участю менеджменту, клієнтів, партнерів,
очні та дистанційні наради, річні, квартальні й звітні…
Від однієї згадки про нараду, що має невдовзі відбутися, багатьом хочеться застогнати. А даремно, адже
такий захід може бути вкрай дієвим і захоплюючим,
якщо всерйоз поставити собі за мету оптимізацію
якості нарад та використовувати кілька простих інструментів. У статті розглянемо, як працює механізм наради та як налагоджувати його елементи   
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Закон України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік» від
25 грудня 2015 р. № 928-VIII

З

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від
26 листопада 2015 р. № 848-VІІІ

З

аконом, зокрема, установлено у 2016 р. прожитковий мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2016 р. — 1330 грн, з 1 травня  —
1399 грн, з 1 грудня — 1496 грн, а для основних соціальних і демографічних
груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 р. — 1167 грн, з 1 травня — 1228 грн, з 1 грудня — 1313 грн; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня
2016 р. — 1455 грн, з 1 травня — 1531 грн, з 1 грудня — 1637 грн; працездатних
осіб: з 1 січня 2016 р. — 1378 грн, з 1 травня — 1450 грн, з 1 грудня — 1550 грн;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 р. — 1074 грн, з 1 травня —
1130  грн, з 1 грудня — 1208 грн.
Мінімальну заробітну плату: в місячному розмірі: з 1 січня — 1378 грн,
з 1 травня — 1450 грн, з 1 грудня — 1550 грн; у погодинному розмірі: з 1 січня — 8,29 грн, з 1 травня — 8,69 грн, з 1 грудня — 9,29 грн. (Коментар до Закону див. на с. 20).
Закон набрав чинності з 1 січня 2016 р.

арплата наукових працівників складається з посадових окладів (ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової, науково-педагогічної роботи й інших надбавок, доплат і винагород, передбачених
законодавством у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Науковому
працівнику за виконання роботи у вільний від основного навантаження час винагорода виплачується за договорами цивільно-правового характеру.
Умови оплати праці працівників державних наукових установ, що фінансуються з державного бюджету, визначаються КМУ, а комунальних наукових
установ, що фінансуються з місцевого бюджету, установлюються засновником
відповідно до законодавства України.
Оплата праці наукових працівників, які виконують науково-дослідні роботи
за контрактом за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт і
грантів, визначається за угодою сторін у межах коштів на оплату праці, визначених замовником або надавачем гранту.
Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть установлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової молоді —
стипендії для молодих учених відповідно до законодавства.
Дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам Національної академії наук України та національних галузевих академій наук установлюється довіч
на плата, розмір якої визначається КМУ.
Учені наукових установ, які беруть участь у навчальному процесі у вищих
навчальних закладах обсягом до 240 годин на навчальний рік, працюють за
гнучким графіком роботи зі збереженням зарплати за основним місцем роботи.
Тривалість щорічної відпустки наукового працівника залежить від посади,
наукового ступеня та місця роботи й затверджується КМУ.
Закон набрав чинності з 13 січня 2016 р.
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З

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
посилення гарантій дотримання
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 24 грудня 2015 р.
№ 921-VIII

міни внесено, зокрема, до Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб», який доповнено такими нормами:
 у разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її
спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території
адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на
території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внут
рішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє
переміщення (військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності,
документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно,
свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну
середню освіту, документи про професійно-технічну освіту, документ про
вищу освіту (науковий ступінь), медичні документи, фотографії, відеозаписи
тощо). Уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву про отримання
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу заявнику довідки або про відмову
у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстави відмови, яке підписується керівником цього органу;
 виключено норму про термін дії довідки;
 додано норму про створення єдиної інформаційної бази даних про внут
рішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку таких осіб. Порядок
її створення, ведення та доступу до неї визначається КМУ.
Закон набрав чинності з 13 січня 2016 р.

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

П

ункт 2 статті 18 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» викладено в такій редакції: «У разі якщо
щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд інвалідам з дитинства підгрупи А 1 групи не досягає розміру державної соціальної
допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей-інвалідів підгрупи А
віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата в сумі, що не вистачає
до зазначеного розміру».
Закон набирає чинності з 1 січня 2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»
від 23 грудня 2015 р. № 1109

№ 2 (109) лютий 2016

З

атверджено:
перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників;
 порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань
педагогічних працівників.
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Згідно з порядком кваліфікаційні категорії та педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам за результатами атестації, що проводиться в порядку, встановленому МОН.
Постанова набрала чинності з 12 січня 2016 р.

П

Постанова «Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки
за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури» від 9 грудня 2015 р. № 1090

орядок визначає механізм встановлення прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури розміру щомісячної надбавки за вислугу
років та обчислення періоду проходження служби (стажу роботи), що дає
право на одержання такої надбавки.
Дія цього Порядку поширюється на прокурорів, військовослужбовців,
які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, інших працівників органів прокуратури (державних службовців, службовців, інших працівників), а також на слідчих органів прокуратури — до
початку діяльності Державного бюро розслідувань.
Постанова набрала чинності з 5 січня 2016 р.

Постанова «Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування
пільги з оподаткування військовим
збором» від 30 грудня 2015 р. № 1161

У

становлено, що підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню
участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором здійснюється на підставі витягів з наказів
керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки або особи, яка
його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки про залучення таких осіб до проведення антитерористичної операції та наказів оперативного штабу з управління
антитерористичною операцією про прибуття (вибуття) таких осіб до (із)
складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь в антитерористичній
операції.
Зазначені документи командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів), керівники установ, організацій та підприємств, у складі яких проходять службу чи працюють особи, які беруть безпосередню
участь в антитерористичній операції, подають до відповідної бухгалтерської
служби для здійснення розрахунків.
Постанова набрала чинності з 12 січня 2016 р.

ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
Постанова правління «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 4 грудня 2015 р. № 77
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Ф

онд установив із 1 січня мінімальний розмір допомоги по безробіттю для осіб, перелічених у частині 2 статті 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» в розмірі 544 грн.
Якщо розмір допомоги по безробіттю, розрахований застрахованій особі,
зазначеній у частині першій статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування на випадок безробіття», відповідно до частини
першої статті 23 цього Закону менший 80 % від прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом, допомога по безробіттю такій особі
виплачується в розмірі 80 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом.
Постанова набрала чинності з 15 січня 2016 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форми
державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) «Звіт про
кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 13 січня
2016 р. № 3

№ 2 (109) лютий 2016

Н

аказом затверджено змінену форму № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний
та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів». Зокрема:
 у розділах І–V перелік категорій керівників доповнено рядком «сьома категорія» (керівники такої категорії є лише у штаті установ Міністерства
оборони України та Міністерства внутрішніх справ України);
 у розділі ІІІ «Рух кадрів» уточнено перелік причин вибуття працівників;
 у розділі V «Оплата праці» з метою уникнення дублювання з формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» вилучено графу «Весь персонал» (відповідні дані заповнюються лише стосовно державних службовців або посадових осіб місцевого самоврядування).
З метою уникнення помилок при заповненні форми № 9-ДС (річна),
а також для ознайомлення з визначеннями та методологією статистичних показників, респондентам пропонується користуватися відповідними
роз’ясненнями щодо її заповнення. Отримати бланки форми та методологічні документи в електронному вигляді можна на офіційному веб-сайті
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці «Респондентам».
З метою спрощення звітування до органів державної статистики за
формою в цьому році впроваджується подання звіту за цією формою в
електронному вигляді. Респонденти, які планують подавати звіти в електронному вигляді, можуть отримати перелік програмного забезпечення,
а також інші відомості на офіційному веб-сайті Держстату в рубриках «Сервіс для респондентів» або «Електронна звітність».
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 грудня 2015 р. № 19113/0/14-15/13
Щодо застосування постанови КМУ від 9 грудня 2015 р. № 1013
У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури
заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 9 грудня 2015 р. № 1013 (далі — постанова) та застосуванням окремих її норм,
Міністерство соціальної політики повідомляє наступне.
З метою упорядкування структури заробітної плати, включення до посадових окладів працівників бюджетної сфери, органів державної влади сум індексації, що накопичувалась протягом
останніх років, та внесення змін до порядку проведення індексації грошових доходів зазначеною
постановою установлено, зокрема, що з 1 грудня 2015 р. посадові оклади працівників бюджетних
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються у розмірах,
передбачених пунктом 1 цієї постанови, розрахованих із тарифної ставки працівника I тарифного
розряду ЄТС — 1113 гривень (підвищеної на 10 відсотків).
Також постановою встановлено, що в межах видатків на оплату праці, затверджених у кош
торисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за
рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, підвищуються на 25 відсотків
посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців зазначених органів, оскільки посадові оклади працівників цих органів не підвищувались з 2008 року.
При цьому підвищенню на 25 відсотків підлягають посадові оклади, встановлені в штатних
розписах, у розмірах згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що
фінансуються з бюджету» від 20 травня 2009 р. № 482, якою установлено, що в разі, коли розмір
посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів, що фінансуються з бюджету, нижчий ніж визначений законом розмір мінімальної
заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
Постановою передбачено, що міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади, головам обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та
інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів
та власних коштів вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів
(тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з індексацією, яка склалась у грудні 2015 р., з тим,
щоб підвищення всіх складових заробітної плати в сумарному виразі для кожного працівника
в  грудні 2015 р. перевищило величину індексації, що мала бути виплачена йому в грудні 2015 р.
Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 постанови керівники установ, закладів, організацій
окремих галузей бюджетної сфери та органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів мають забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій, відповідних органів з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) з 1 грудня 2015 р.
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З метою своєчасного забезпечення нарахування працівникам належних за грудень цього року
виплат, зміни до штатних розписів мають бути внесені незалежно від внесення змін міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до власних нормативно-правових актів з
цього питання.
Заступник Міністра —
керівник апарату								

В. Іванкевич

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 вересня 2015 р. № 523/18/99-15
Щодо надання роз’яснення
<…> Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням здійснюється відповідно
до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок).
<…>
Святкові та неробочі дні не потрібно виключати із складу календарних днів, за які обчислюється середній заробіток для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, аналогічно розрахунку середньої зарплати для обчислення страхових виплат за страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, та допомоги по вагітності та пологах (пункти 2 та 3 Порядку).
Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства							

О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 вересня 2015 р. № 14209/0/14-15/13
Міністерство соціальної політики України розглянуло лист щодо форми повідомлення про
прийняття працівника на роботу, який надійшов з Міністерства фінансів України, та в межах компетенції повідомляє.
Статтею 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) визначено, що працівник
не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
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розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу
виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття
працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Тобто до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до
Державної фіскальної служби або її територіальних органів.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р.
№ 413 (далі — Постанова) з урахуванням вищезазначеної статті КЗпП України передбачено, що
повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку
роботи працівника за укладеним трудовим договором.
Цей порядок стосується також і прийняття (обрання) на роботу керівників юридичних осіб.
Тому, на нашу думку, у випадку прийняття керівника на новостворене підприємство, установу,
організацію повідомлення про прийняття працівника на роботу до територіальних органів Державної фіскальної служби має бути підписано особою, яка визначена внутрішніми документами
підприємства, установи, організації або установчими документами.
Виходячи з вищевикладеного, вносити зміни до Постанови немає необхідності.
Заступник Міністра —
керівник апарату

В. Іванкевич

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 9 жовтня 2015 р. № 1336/13/84-15
Про розгляд звернення
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та в межах компетенції повідомляє.
Пунктом 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» від
17 червня 2015 р. № 413 встановлено тип повідомлення:
 «початкове» — подання інформації про прийняття працівника на роботу;
 «скасовуюче» — подається в разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.
У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про
прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними і одночасно повідомлення типу «початкове» з правильними даними.
Директор Департаменту	   О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 27 січня 2015 р. № 73/13/84-15
Щодо проблемних питань законодавства про працю, що виникли у зв’язку з проведенням АТО
Міністерство соціальної політики розглянуло лист щодо проблемних питань законодавства про працю, що виникли у зв’язку з проведенням АТО, та повідомляє.
1. Щодо розрахунку при звільненні
Відповідно до статті 116 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день
звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не
пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
Повний розрахунок при звільненні полягає у виплаті: заробітної плати, належної працівнику до дня
звільнення (включаючи цей день, адже він є останнім робочим днем), індексації, компенсації за всі дні
невикористаних відпусток тощо.
У випадку затримки повного розрахунку при звільненні працівник може звернутися до комісії з трудових спорів без обмеження будь-яким строком (стаття 225 КЗпП).
2. Щодо пересилання трудової книжки звільненому працівнику
Відповідно до абзацу другого пункту 4.2 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 (далі — Інструкція), пересилання трудової
книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.
Згідно з пунктом 4.2 Інструкції в разі відсутності працівника на роботі в день звільнення власник або
уповноважений ним орган у цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.
Документальним підтвердженням факту нез’явлення працівника за трудовою книжкою в день звільнення є рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, де вказано про необхідність отримання трудової книжки у зв’язку зі звільненням.
Відповідно до пункту 6.2 Інструкції трудові книжки, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок
працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку незатребувані трудові книжки зберігаються в
архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.
3. Щодо виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
Відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» госпрозрахункові підприємства самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною
та галузевими угодами, встановлюють форми і системи оплати праці, в т. ч. умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших виплат.
При цьому при встановленні порядку оформлення та оплати праці тимчасового замісництва необхідно користуватися роз’ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати праці тимчасового замісництва»від 29 грудня 1965 р. № 30/39, затвердженим постановою Держкомпраці
СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 р. № 820/39 (зі змінами та доповненнями, внесеними
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постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 11 грудня 1986 р. № 521/30-18). Зазначені
нормативні акти законодавства СРСР діють на території України відповідно до Постанови Верховної Ради
України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII.
У разі тимчасового замісництва, тобто виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою потребою чи пов’язано з розпорядчими функціями, працівником, який працює на тому ж підприємстві, в установі, організації, працівник призначається
«тимчасовим виконувачем обов’язків».
Тимчасове виконання обов’язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по підприємству. Працівнику, що заміщує, виплачується різниця між
фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує.
Рішення про призначення працівника «тимчасовим виконувачем обов’язків» ухвалюється безпосередньо на підприємстві. У випадку, коли згідно із посадовою (робочою) інструкцією працівник на час
відсутності керівника має виконувати його функції, йому різниця в окладах не виплачується і саме цей
працівник має призначатися «тимчасовим виконувачем обов’язків».
Якщо ж ці функції не передбачені його посадовою (робочою) інструкцією, а працівник наказом (розпорядженням) по підприємству призначений «тимчасовим виконувачем обов’язків», то йому згідно з
роз’ясненнями Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 р. № 30/39 виплачується
різниця в окладах.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці					

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 5 листопада 2015 р. № 430/021/106-15
Щодо надання роботодавцями територіальним органам державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню
Департамент ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики розглянув звернення <...> щодо надання
роботодавцями територіальним органам державної служби зайнятості інформації про зайнятість
та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та повідомляє.
Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 р. № 271
<...> (далі — Порядок), який розроблено відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»
(далі — Закон), визначає процедуру надання підприємствами, установами та організаціями центрам зайнятості у районах, містах, районах у містах інформації про зайнятість та працевлаштування громадян,
які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
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Відповідно до пункту 2.5 Порядку роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року,
подають територіальному органу Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Інформація).
Згідно із статтею 14 Закону для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Тобто розрахунок квоти в розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників та
заповнення рядків 01, 03 Інформації пов’язано з календарним роком, що передує звітному, для подальшого визначення дотримання роботодавцями квоти у звітному році.
Отже, роботодавцям рекомендується заповнювати Інформацію таким чином (на прикладі звітування за 2015 р., подання звіту роботодавцем центру зайнятості не пізніше 1 лютого 2016 р.):
 у рядку 01 Інформації зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (2014 р.);
 у рядку 02 Інформації зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної
зайнятості у звітному році (2015 р.);
 у рядку 03 Інформації зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (2014 р.);
 у рядку 04 Інформації вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти (2016 р.).
Оскільки в наступному звітному році (2016 р.) 2015 р. буде базовим для встановлення квоти, то чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік, розраховується від
середньооблікової чисельності штатних працівників цього ж календарного року (2015 р.). Отже, у рядку
04 Інформації вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у
рахунок квоти, зокрема, різниця між отриманим показником та рядком 02 Інформації.
У разі якщо за результатом розрахунку в роботодавця працює необхідна середньооблікова чисельність працівників, на яких поширюються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у рядку 04
ставиться «0». Доповнювати Інформацію будь-якими пояснювальними записками Порядком не передбачено.
Округлення результатів обчислень здійснюється за таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво — якщо остання значуща цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається; якщо
більше або дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю.
Відповідно до пункту третього статті 14 Закону роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже
працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть
звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до установ державної служби
зайнятості.
Можливість працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,
за сприяння державної служби зайнятості зазначається роботодавцем при поданні форми звітності
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№ 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», що затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 р. № 316 <...>.
Враховуючи вищезазначене, Законом встановлено обов’язок роботодавця з чисельністю понад
20 штатних працівників забезпечити працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників. В рахунок
виконання цієї квоти зараховуються як працевлаштовані особи, так і вже працюючі працівники. Також
роботодавцю не заборонено приймати на роботу громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, понад встановлену 5-відсоткову квоту.
Одночасно повідомляємо, що статтею 22 Кодексу законів про працю України визначено, що забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Будь-яке пряме або непряме обмеження прав
чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору
залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови,
політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану
здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України.
Статтею 44 Господарського кодексу України визначено, зокрема, що підприємництво здійснюється
на основі вільного найму підприємцем працівників.
Враховуючи зазначене, роботодавець вправі на власний розсуд вирішувати необхідність заповнення
наявного вакантного робочого місця (посади), у той же час відмова у прийнятті на роботу з посиланнями
на обставини, які не відносяться до ділових якостей працівника, буде необґрунтованою.
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості							

С. Кікіна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25 серпня 2015 р. № 475/13/116-15
Щодо надання роз’яснення
(Витяг)
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув <...> звернення <...> і в межах компетенції повідомляє.
<...> Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним
органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом,
і доводиться до відома всіх працівників. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах,
установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш
як за два тижні до встановленого графіком терміну.
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В Україні продовжують діяти Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 р. Пункт 20 Типових правил передбачає, що графіки відпусток
складаються на кожен робочий рік не пізніше 5 січня.
У випадку укладення трудового договору з працівником після затвердження графіка відпусток
до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення.
Частиною тринадцятою статті 10 Закону визначені категорії осіб, за бажанням яких щорічні
відпустки надаються в зручний для них час.
Таким чином, при складанні графіка відпусток (чи внесенні до нього змін) роботодавець враховує побажання зазначених категорій працівників. <...>
Директор Департаменту 						

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25 серпня 2015 р. № 355/06/186-15
Щодо окремих питань мобілізації
<...>
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто <...> лист <...> і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у разі
виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, на строк до закінчення особливого періоду
або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету
середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову,
незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в ме
жах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня
2015 р. № 105).
Згідно зі статтею 36 КЗпП випадки, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада
відповідно до частин третьої, четвертої статті 119 цього Кодексу, не є підставами припинення трудового договору.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню
з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації» від
18 березня 2015 р. № 259-VIII (далі — Закон) внесено зміни, зокрема, до статті 196 КЗпП щодо
працевлаштування молоді, яка звільнилася із військової служби за призовом під час мобілізації,
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на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу (протягом шести
місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу,
підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України
«Про зайнятість населення».
Прикінцевими положеннями Закону передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Станом на сьогодні опрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про
зайнятість населення», водночас, враховуючи зазначене вище, роботодавці під час розрахунку
квоти мають враховувати зміни до статті 196 КЗпП.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор
Юридичного департаменту							

О. Туліна

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Лист
від 1 жовтня 2015 р. № 43826/02-12
Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Обчислення страхового стажу з 1 січня 2004 р. здійснюється за даними, що містяться в системі
персоніфікованого обліку.
Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що
сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний
страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не
меншою, ніж мінімальний страховий внесок.
Порядок здійснення доплати до мінімального страхового внеску визначено Інструкцією
про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою
постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. № 21-1*.
Заступник Голови правління	        В. Машкін
* Зазначена Інструкція регулює виключно нарахування пенсійних внесків.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 5 листопада 2015 р. № 4137/0/5.3-9/6/ДП-15
Державна служба України з питань праці розглянула в межах компетенції звернення [...] щодо
надання роз’яснення стосовно вимог пункту 24 додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2011 р. № 1107 (далі — Порядок), та повідомляє.
Згідно з вимогами пункту 6 Порядку дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається: роботодавцеві — на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 2, або на експлуатацію
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 3 (далі — дозвіл).
Відповідно до вимог пункту 24 додатка 2 до Порядку роботодавець повинен отримати дозвіл
на обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.
Вимоги до типу, функціонального призначення, матеріалу виготовлення та інших характеристик повітропроводів Порядком не визначаються.
Заступник Голови 								

О. Румежак

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 16 листопада 2015 р. № 11712/Р/99-99-17-03-03-14
Державна фіскальна служба України розглянула звернення [...] щодо оподаткування податком
на доходи фізичних осіб та військовим збором доходу платника податку, який має статус учасника
АТО (під час телефонної розмови з’ясовано, що видом доходу є заробітна плата, яка отримувалась
від роботодавця під час мобілізації на особливий період та отримується після демобілізації).
Правовий статус ветеранів війни визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551).
Відповідно до пункту 19 статті 6 Закону № 3551 до осіб, які визнаються учасниками бойових дій, зокрема, належать військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники, які брали участь в АТО.
Пунктом 18 частини першої статті 12 Закону № 3551 встановлено, що учасникам бойових дій
надається пільга зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів відповідно до податкового та
митного законодавства.
Отже, оподаткування доходів осіб, на яких поширюється дія Закону № 3551, у т. ч. на працівників, які брали участь в антитерористичній операції, здійснюється виключно за нормами ПКУ.
<...>
Голова								
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Зміни в законодавстві

Галина Казначей,

науковий редактор журналу
«Заработная плата»

Держбюджет-2016

та зміни в оподаткуванні
оплати праці

Наприкінці 2015 р. було ухвалено Закон України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII, яким визначено нові
показники соціальних стандартів. Також з 1 січня 2016 р. набули чинності зміни
в оподаткуванні оплати праці, які безпосередньо вплинули на порядок нарахування та утримання з виплат заробітної плати. Про це докладніше в статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р.
№ 928-VIII (далі — Закон № 928);
 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від
24 грудня 2015 р. № 909-VIII (далі — Закон № 909);
 Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р. № 1768-III (далі — Закон № 1768);
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня
2015 р. № 911-VIII (далі — Закон № 911);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
 Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 3 липня 1991 р. № 1282- XII
(далі — Закон № 1282);
 Єдиний внесок на державне соціальне страхування (далі — ЄСВ);
 Податкова соціальна пільга (далі – ПСП);
 Податок з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО).
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П

очаток 2016 р. ознаменувався рефор
муванням податкової системи країни.
Також відповідно до Закону № 909, яким
внесено зміни до Закону № 2464 та ПКУ,
змінилася низка норм щодо нарахування
й утримання ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб. Далі про це докладніше.

Мінімальні гарантії — 2016
Із січня 2016 р. розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати залишився на рівні, що був установлений з 1 вересня
2015 р. Проте ці показники планується збільшити протягом 2016 р. двічі: з 1 травня та з
1 грудня 2016 р. (таблиці 1 і 2).

Таблиця 1
Розмір мінімальної заробітної плати у 2016 р.
Розмір мінімальної
заробітної плати
Місячний

Розмір мінімальної заробітної плати у 2016 р., грн
січень-квітень

травень-листопад

грудень

1378,00

1450,00

1550,00

8,29

8,69

9,29

Погодинний

Таблиця 2
Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у 2016 р.
Соціальні та демографічні групи
населення

Розмір прожиткового мінімуму у 2016 р., грн
січень-квітень

травеньлистопад

грудень

Діти віком до 6 років

1167,00

1228,00

1313,00

Діти віком від 6 до 18 років

1455,00

1531,00

1637,00

Працездатні особи

1378,00

1450,00

1550,00

Особи, які втратили працездатність

1074,00

1130,00

1208,00

Загальний показник

1330,00

1399,00

1496,00
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Нагадаємо показники, на які впливають розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Так, від розміру прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
залежить мінімальний розмір пенсії за віком.
У таблиці 3 наведено мінімальний розмір пенсії
в 2016 р.
Також від розміру прожиткового мінімуму
залежить розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. У статті 9 Закону № 928
розмір прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону № 1768 установлюється у відсотковому співвідношенні до
прожиткового мінімуму і становить для:
 працездатних осіб — 21 %;
 дітей — 85 %;
 осіб, які втратили працездатність, —
100 %.
Як і минулого року в 2016 р. розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям
не має перевищувати 75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Вищезазначені показники вплинули й на
оподаткування заробітної плати.

Податок на доходи фізичних осіб
З 1 січня 2016 р. ставка ПДФО для заробітної плати, інших заохочувальних і компенса-

ційних виплат або інших виплат і винагород,
що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податків у зв’язку з трудовими
відносинами та за цивільно-правовими договорами, становить 18 % незалежно від суми
виплати (п. 167.1 ПКУ).
Зміни, що стосуються обкладання ПДФО,
вплинули на такі виплати:
 допомога на поховання, що не підлягає
оподаткуванню, — 3860,00 грн;
 вартість подарунка, що не оподатковується, — 689,00 грн;
 розмір добових витрат на відрядження,
що не оподатковується ПДФО: по Україні —
275,60 грн; за кордон — 1033,50 грн;
 оплата за навчання працівника, що не
обкладається ПДФО, якщо його місячна вартість не перевищує 1930,00 грн.

Податкова соціальна пільга
На сьогоднішній день, як зазначено в підпункті 169.1.1 ПКУ, «звичайна» ПСП визначається
на рівні 50 % розміру прожиткового мінімуму.
Планувалося збільшити граничну суму доходу, що дає право на застосування ПСП, але
зміни так і не відбулися. Платник податку має
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного

Таблиця 3
Мінімальний розмір пенсії
Мінімальний розмір
пенсії
Місячний
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Мінімальний розмір пенсії за періодами 2016 р., грн
січень-квітень

травень-листопад

грудень

1074,00

1130,00

1208,00
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від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати (інших прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), на суму ПСП, якщо він
не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. У 2016 р. сума заробітної плати, що дає право на застосування
ПСП, становить 1930,00 грн.
Якщо ПСП надається одному з батьків дітей віком до 18 років (у випадках, передбачених пп. 169.1.2 та пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ)
та застосовується до кожної дитини, гранична
сума доходу визначається шляхом множення
1930,00 грн на кількість дітей.

Єдиний внесок на державне соціальне страхування
Утримання ЄСВ
Відповідно до змін, унесених до Закону
№ 2464, з січня 2016 р. утримання ЄСВ з доходів фізичних осіб не здійснюється ні в розмірі 3,6 %, ні в розмірі 2 %.
Нарахування ЄСВ
З 1 січня 2016 р. запроваджена єдина ставка
ЄСВ у розмірі 22 % до всіх видів доходів, крім
доходів працівників-інвалідів та підприємств і
організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів (зокрема УТОГ та УТОС, у
яких кількість інвалідів становить не менше
50 % загальної чисельності працівників, і за
умови, що фонд оплати праці таких інвалідів —
не менше 25 % суми витрат на оплату праці),
для яких залишаються попередні ставки.
Збереглася також норма статті 8 Закону
№ 2464: якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної пла-
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ти, встановленої законом на місяць, за який
отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ. У
разі нарахування заробітної плати (доходу) за
сумісництвом, ставка ЄСВ застосовується до
фактичного заробітку.
Максимальна величина бази нарахування ЄСВ
Максимальною величиною бази нарахування ЄСВ є сума доходу застрахованої особи,
що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Звертаємо увагу,
що протягом року ця величина є змінною —
вона змінюється разом зі зміною прожиткового мінімуму. З 1 січня 2016 р. максимальна сума доходу для справляння ЄСВ складає
34 450,00 грн. Як ця величина змінюватиметься протягом року, показано в таблиці 4.

Індексація
Відповідно до пункту 21 Закону № 911 з 1 січня 2016 р. набула чинності нова редакція частини першої статті 4 Закону № 1282, якою
визначено, що індексація грошових доходів
населення проводиться, якщо величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації,
який установлюється в розмірі 103 %. Тобто
поріг індексації в розмірі 101 % збільшено до
103 %. Таким чином, при незначному рівні інфляції право на індексацію наставатиме набагато пізніше або ж розраховані індекси перераховуватимуться набагато рідше.

Мобілізовані
Що стосується мобілізованих працівників,
строковиків та контрактників, то на сьогодні
склалася така ситуація. Згідно з нормами статті 119 КЗпП за працівниками, призваними на
строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий

23

Зміни в законодавстві

Таблиця 4
Розмір доходу в 2016 р., з якого справляють ЄСВ
Період

Максимальний розмір доходу, з якого справляють ЄСВ
(25 прожиткових мінімумів для працездатної особи), грн

Січень-квітень

34 450,00

Травень-листопад

36 250,00

Грудень

38 750,00

період або прийнятими на військову службу
за контрактом на строк до закінчення особ
ливого періоду або до дня фактичної демобілізації, а також за працівниками, які були
призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у
зв’язку з прийняттям на військову службу за
контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи,
посада і середній заробіток на підприємстві.
Але такий середній заробіток з держбюдже-
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ту не компенсуватимуть, адже на сьогодні
положення про компенсацію не прописані ні в
Законі № 928, ні в статті 119 КЗпП.
У той же час у примітці до статті 119 КЗпП
зазначено, що норми й положення частини третьої статті 119 КЗпП застосовуються в порядку
та розмірах, встановлених КМУ, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального
страхування України (згідно із Законом № 928).
Також з 1 січня 2016 р. середній заробіток
для цієї категорії працівників обкладається ЄСВ,
ПДФО та військовим збором. 
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ПРАВО
26 Атестація працівників
30 Бюджетна сфера
33 Крок за кроком
41 Зайнятість населення
49 Пенсійне забезпечення
56 Відповіді на запитання

атестація працівників

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Атестація

наукових працівників
Правова основа атестації наукових
працівників
Атестація наукових працівників проводиться
згідно з Положенням про атестацію наукових
працівників, затвердженим постановою КМУ
від 13 серпня 1999 р. № 1475 (далі — Положення № 1475). Зокрема, Положення № 1475 визначає порядок проведення атестації наукових
працівників:
 державних науково-дослідних, дослідноконструкторських, проектно-конструкторських,
технологічних і проектно-пошукових установ
(у т. ч. тих, що входять до складу науково-виробничих об’єднань);
 вищих навчальних закладів III–IV рівнів
акредитації та науково-дослідних підрозділів
вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що повністю або частково фінансуються
за рахунок державного бюджету.
Діяльність атестаційних комісій наукових
закладів, які проводять атестацію наукових
працівників, слід відрізняти від діяльності
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, яка є дорадчим органом цього міністерства, що утворюється з метою виконання повноважень щодо підготовки й атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації, покладених на МОН України, та
діє відповідно до наказу Міністерства освіти
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і науки, молоді та спорту України «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» від 14 вересня 2011 р.
№ 1059.

Які наукові працівники підлягають
атестації
Атестації підлягають наукові працівники, посади яких включено до 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 статті 24 Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»*,
затвердженого постановою КМУ від 4 березня
2004 р. № 257.
Не підлягають атестації дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної
академії наук, Національної академії аграрних
наук, Національної академії медичних наук,
Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної
* Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 р. №1977-XII втратив чинність
13 січня 2016 р. Детальніше див. на с. 6.
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академії мистецтв, а також особи, які обіймають посади наукових працівників на умовах
строкового трудового договору чи за сумісництвом або призначені на посаду установами
(організаціями) вищого рівня.

Періодичність і строки проведення
атестації
Періодичність, строки, а також інші умови
атестації наукових працівників майже не відрізняються від умов, визначених нормативноправовими актами щодо атестації «звичайних»
працівників. Так, Положенням № 1475 передбачено, що атестація наукових працівників
проводиться не рідше одного разу на п’ять
років. Молодим фахівцям, направленим на
роботу до наукової установи в порядку персонального розподілу (після закінчення вищого
навчального закладу з відривом від виробництва) і зарахованим на посади наукових працівників, термін проведення чергової атестації
визначається під час укладення трудового договору таким чином, щоб вона відбулася після
закінчення обов’язкового терміну роботи за
призначенням.

Атестація наукових працівників
проводиться не рідше одного разу на
п’ять років

Якщо в діяльності наукового працівника виявлено ознаки недостатньої кваліфікації, зафіксовані в акті про невиконання роботи, доповідній записці про допущені помилки або іншому
документі, керівник наукової установи може
призначити такому працівникові позачергову
атестацію, але не раніше ніж через рік після
проходження останньої атестації, призначення
чи обрання за конкурсом на посаду.
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Непроведення з ініціативи адміністрації наукової установи в установлений термін чергової атестації
наукового працівника не може бути
підставою для розірвання або зміни
умов укладеного з ним трудового
договору

У пункті 8 Положення № 1475 також зазначено, що непроведення з ініціативи адміністрації наукової установи в установлений термін чергової атестації наукового працівника
не може бути підставою для розірвання або
зміни умов укладеного з ним трудового договору.

Документальний супровід
проведення атестації
На наукового працівника, що підлягає атестації,
складається характеристика, яка підписується
його безпосереднім керівником. На керівників
структурних підрозділів характеристика складається і підписується керівником наукової установи.
Характеристика разом з атестаційним листом (його форма в Положенні № 1475 не наводиться) попередньої атестації (у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше
ніж за два тижні до проведення атестації. У цей
же термін з характеристикою ознайомлюється
науковий працівник, який підлягає атестації.
У пункті 3 Положення № 1475 визначено
документи, які підтверджують відповідність чи
невідповідність окремих наукових працівників
установленим вимогам. Так, якщо кваліфікаційною вимогою для обіймання певної посади
передбачена наявність наукового ступеня або
вченого звання, такими документами є:
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 дипломи про присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук (доктора філософії);
 атестати професора, доцента й старшого
наукового співробітника (старшого дослідника),
визнані в Україні відповідно до законодавства.

Порядок роботи атестаційної комісії
Терміни і графік проведення чергової атестації
наукових працівників затверджуються наказом
керівника наукової установи до початку календарного року. Дата проведення атестації доводиться до відома наукового працівника, який
підлягає атестації, не пізніше ніж за місяць до
її проведення.
Наказом керівника наукової установи утворюється одна чи кілька атестаційних комісій у
складі:
 голови (зазвичай головою комісії є заступник керівника наукової установи);
 секретаря;
 членів комісії.
До складу комісії залучаються висококваліфіковані наукові працівники та представник
профспілкового органу чи уповноважений трудового колективу, який обирається на загальних
зборах колективу.
Атестаційна комісія у присутності керівника
структурного підрозділу і наукового працівника, що підлягає атестації, заслуховує звіт наукового працівника про його роботу і розглядає
необхідні матеріали. Якщо науковий працівник
не з’явився на атестацію без поважних причин,
комісія має право провести атестацію за його
відсутності.
Атестаційна комісія під час атестації має:
 оцінити рівень професійної підготовки
наукового працівника, результативність його
роботи, ефективність праці з урахуванням конкретних вимог до цієї категорії працівників;
 виявити перспективи використання здіб
ностей наукового працівника;
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 визначити заходи щодо стимулювання
підвищення його професійного рівня, потребу в
підвищенні кваліфікації та професійної підготовки.
Рішення комісії приймається стосовно кожного наукового працівника, який атестується,
простою більшістю голосів членів комісії. У разі
однакового розподілу голосів рішення приймається на користь працівника, який атестується.
Результати голосування повідомляються науковому працівникові одразу після голосування.
Рішення атестаційної комісії повинно містити прізвище, ім’я та по батькові, рік народження
атестованого, відомості про його освіту, спеціальність і кваліфікацію за освітою, загальний
трудовий стаж, найменування посади, оцінку діяльності за результатами голосування (відповідає або не відповідає займані посаді) і рекомендації атестаційної комісії. Рекомендації можуть
містити пропозиції про заохочення наукового
працівника, зміну посади, розміру посадового окладу, призначення позачергової атестації
тощо.
Рішення підписується головою, секретарем і
всіма членами атестаційної комісії.

Подальші дії атестаційної комісії
Рішення атестаційної комісії разом з іншими матеріалами атестації протягом тижня подається
до вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі — вчена рада) наукової установи
на затвердження, яке має відбутися не пізніше
одного місяця з дня його подання.
Після цього керівник наукової установи
може прийняти рішення про призначення
наукового працівника на відповідну посаду
(у т. ч. на вищу) без проведення конкурсу.
Також Положенням № 1475 передбачено,
що рекомендації атестаційної комісії можуть
бути розглянуті керівником наукової установи протягом одного року з дня проведення
атестації. Рекомендація щодо переведення

Кадровик України

атестація працівників

наукового працівника на вищу посаду може
розглядатися керівником наукової установи
лише за умови відповідності цього працівника кваліфікаційним вимогам до запропонованої посади.
Якщо наукового працівника за результатами
атестації визнано таким, що не відповідає зай
маній посаді, керівник наукової установи має
право протягом двох місяців з дня затвердження вченою радою результатів атестації перевести цього працівника за його згодою на іншу
роботу, що відповідає його кваліфікації. У разі
незгоди наукового працівника з таким переведенням або неможливості такого переведення
трудовий договір з ним у той же термін може
бути розірвано відповідно до законодавства.
Час хвороби або перебування у відпустці наукового працівника до двомісячного терміну не зараховується.
Після закінчення зазначеного терміну звіль
нення працівника або переведення його на іншу

роботу за результатами атестації не дозволяється.

Спори з питань атестації
Рішення щодо результатів атестації може бути
оскаржене науковим працівником керівнику наукової установи чи установи вищого рівня протягом одного місяця з дня його прийняття, що
не зупиняє його виконання.
У той же час рішення керівника наукової
установи про розірвання трудового договору
з науковим працівником за результатами атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних
трудових спорів.
Керівник наукової установи чи установи вищого рівня має право на підставі скарги або з
власної ініціативи подати атестаційну справу
наукового працівника на повторний розгляд. 

У №1/2016 р. допущено помилку. Додаток на с. 66 слід читати так:
Приклади кваліфікаційних вимог для окремих професій у сфері соціального захисту
Професійна група

Кваліфікаційні вимоги

Професіонали

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

Професіоналипедагоги

Вчитель-реабілітолог вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Сертифікат із методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога — не менше восьми років.
Вчитель-реабілітолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Сертифікат із
методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації.
Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога — не менше п’яти років.
Вчитель-реабілітолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Сертифікат із
методик реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Підвищення кваліфікації.
Стаж роботи за професією вчителя-реабілітолога — не менше трьох років.
Вчитель-реабілітолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Далі по тексту
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Олена Морєва,

економіст-аналітик

Зміни в посадових
окладах працівників
бюджетних установ

З 1 грудня 2015 р. уряд підвищив заробітну плату працівникам установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Як наслідок,
починаючи з цієї дати заробітна плата вказаним працівникам має
нараховуватися з урахуванням внесених змін. Про те, на скільки зросла
заробітна плата бюджетників, і про механізми її перерахунку розповімо далі
в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 постанова КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення
індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 9 грудня 2015 № 1013
(далі — Постанова № 1013);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюд
жетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я
України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Умови
№ 308/519).
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К

абінет Міністрів України ухвалив Пос
танову № 1013, відповідно до якої з
1 грудня 2015 р. підвищуються посадові оклади та ставки заробітної плати
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, зокрема
охорони здоров’я, пропорційно збільшенню
розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, який затверджено в розмірі 1113 грн проти 1012 грн станом на 1 вересня 2015 р.
Отже, розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом працівника 1 тарифного розряду скорочено з 366 до
265 грн, а посадові оклади та ставки заробітної плати працівників починаючи з 4 тарифного розряду збільшено на 10 %.
Фіксований розмір посадових окладів
працівників 1–3 тарифних розрядів ЄТС залишився без змін і становить:
 1 тарифного розряду — 1378 грн;
 2 тарифного розряду — 1383 грн;
 3 тарифного розряду — 1393 грн.
Як бачимо, посадовий оклад працівника
1 тарифного розряду не змінився і відповідає
розміру мінімальної заробітної плати, тобто
дорівнює 1378 грн. Нагадаємо: отримують
мінімальну заробітну плату особи, яким встановлено посадові оклади на рівні 1 тарифного
розряду ЄТС. Для працівників 4–25 тарифних
розрядів посадові оклади розраховані, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду,
а саме 1113 грн, а не 1012 грн, як було до підвищення.
Зазначимо, що вказане підвищення посадових окладів, ставок заробітної плати здійснюється в межах коштів на оплату праці,
передбачених у державному, місцевих бюд
жетах, та власних коштів, у т. ч. за рахунок
виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок,
доплат, премій.
Керівникам органів виконавчої влади запропоновано вжити заходів для підвищення
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Підвищення посадових окладів, ставок
заробітної плати здійснюється в
межах коштів на оплату праці,
передбачених у державному, місцевих
бюджетах, та власних коштів
з 1 грудня 2015 р. посадових окладів, ставок
заробітної плати та переглянути розміри надбавок, доплат, премій, спрямувавши на підвищення заробітної плати всі виплати, пов’язані з
сумою індексації, яка склалася в грудні 2015 р.,
з тим щоб розмір підвищення всіх складових
заробітної плати в сумарному вираженні для
кожного працівника в грудні 2015 р. перевищив
суму індексації, яку йому належало виплатити в
грудні 2015 р.
Керівників установ та закладів бюджетної сфери, зокрема галузі охорони здоров’я,
освіти, культури тощо, зобов’язано внести
зміни до штатного розпису установ та закладів з урахуванням нових розмірів посадових
окладів та ставок заробітної плати. Посадові
оклади працівників у штатних розписах мають бути встановлені з урахуванням нових
розмірів, визначених Постановою № 1013.
На цьому наголошує Мінсоцполітики України
в листі від 16 грудня 2015 р. № 19113/0/1415/13 (див. лист на с. 10).
Зміни до тарифікаційного списку, штатного розпису бюджетних закладів вносяться на
підставі відповідного наказу.

Керівників установ та закладів
бюджетної сфери зобов’язано внести
зміни до штатного розпису установ
та закладів з урахуванням нових
розмірів посадових окладів та ставок
заробітної плати
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Згідно з Постановою № 1013 розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) необхідно підвищити шляхом перегляду розмірів надбавок, доплат і премій. На такі
цілі, як зазначалося вище, слід спрямувати всі виплати, пов’язані з індексацією заробітної плати.
Підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду вплине на виплати, які розраховують виходячи з цього розміру.
Це стосується й погодинної оплати праці працівників:
 усіх галузей економіки за проведення
навчальних занять (додаток 5 до Постанови
№ 1298);
 які залучаються закладами для проведення консультацій (п. 2.3 Умов № 308/519).
Відповідно до Постанови № 1013 заробітну плату буде підвищено і працівникам з
числа адміністративно-господарського, технічного і обслуговуючого персоналу.
Розглянемо, як зміниться заробітна плата
працівників кадрового підрозділу закладів
охорони здоров’я та освіти.
Згідно з пунктом 2.2.21 Умов № 308/519
посадовий оклад старшого інспектора з кад
рів установлюється за 7 тарифним розрядом
ЄТС, інспектора з кадрів — за 6-м.
У закладах освіти старшому інспектору з кадрів посадовий оклад установлюється в межах
5–6-го, а інспектору, секретарю-друкарці —
в межах 4–5 тарифних розрядів ЄТС (додаток 11 до наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем
тарифних розрядів працівників навчальних за-
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кладів, установ освіти та наукових установ» від
26 вересня 2005 р. № 557).
Розміри посадових окладів для працівників 4–7 тарифного розряду становлять:
Тарифний
розряд
(за ЄТС)

На 1 вересня
2015 р., грн

На 1 грудня
2015 р., грн

4

1403

1414

5

1413

1514

6

1467

1614

7

1558

1714

Працівники, які обіймають посади старшого
інспектора, інспектора з кадрів, можуть розраховувати на надбавки і доплати, що передбачені
умовами оплати праці для працівників закладів
освіти та охорони здоров’я, і здійснюються в
межах фонду заробітної плати.
Отже, як і передбачено Постановою № 1013,
підвищення посадових окладів становить 10 %.
Насамкінець зауважимо, що, як передбачено
пунктом 6 Постанови № 1013, з метою своєчасного нарахування працівникам належних за грудень 2015 р. виплат зміни до штатних розписів
мають бути внесені незалежно від внесення змін
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до власних нормативноправових актів з цього питання.
Постанова № 1013 набрала чинності з
15 грудня 2015 р. і застосовується з 1 грудня
2015 р. (п. 6 Постанови № 1013). 
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Павлина Ратушняк,

юрист юридичної компанії
«Альянс Ратушняк і Партнери»

Порядок отримання
дозволу на працевлаштування

іноземців

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI
(далі — Закон № 5067);
 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI (далі — Закон № 3773);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.
№ 8074-Х (далі — КУпАП);
 Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений постановою КМУ від
27 травня 2013 р. № 437 (далі — Порядок).

П

рийняття нового працівника супроводжується обов’язковими процедурами й
етапами документального оформлення (не кажучи вже про пошук і затвердження кандидатури). Завдяки нещодавнім змінам ще одним обов’язковим
етапом цього процесу є повідомлення податкової про прийняття на роботу
працівника до моменту його фактичного допуску до роботи.
Досить часто в українських компаній виникає необхідність у використанні праці
іноземного спеціаліста, особливо коли йдеться про підприємства з іноземними інвестиціями чи з іноземними засновниками або про роботи зі складними технологіями.
Коли мова йде про іноземних громадян чи осіб без громадянства (далі — іноземці), обов’язковим і ключовим питанням, яке передує прийняттю на роботу, є отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Працевлаш
тування іноземця без отримання дозволу є порушенням законодавства.
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Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці, які перебувають в Україні на
законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть
такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону № 5067 іноземці, які постійно
проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в
Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано
тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають
право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
Іноземці, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк,
приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному цим Законом,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Дозвіл на працевлаштування є підставою для перебування на території України
іноземних громадян, у т. ч. отримання робочої візи (візи типу Д). У випадку перебування громадян на території України більше 90 днів протягом 180 днів з дня першого
в’їзду (або іншого строку, встановленого міжнародними договорами) обов’язковим
є отримання посвідки на тимчасове перебування на території України.

Отримання дозволу
на працевлаштування
Основним нормативно-правовим актом, що регулює питання отримання дозволу,
є Порядок.
Далі розглянемо процедуру отримання дозволу та прийняття іноземця на роботу.

Крок 1. Повідомлення про відкриту вакансію
Норма частини шостої статті 42 Закону № 5067 передбачає виключний перелік категорій іноземних громадян, які мають такі ж самі права у працевлаштуванні, як і
громадяни України, і які не потребують отримання дозволу на працевлаштування.
Для використання праці всіх інших категорій іноземних громадян необхідно отримати дозвіл.
Тобто громадяни України мають першочергові гарантії в працевлаштуванні порівняно з іноземними громадянами.
Для дотримання такої гарантії (забезпечення першочергового права громадян
України на працевлаштування) на роботодавця покладається обов’язок подання до
відповідного центру зайнятості інформації про відкриту вакансію.
Відповідно до пункту 5 Порядку для отримання дозволу на застосування праці
іноземців, що дає право роботодавцю протягом визначеного строку застосовувати
працю іноземців, роботодавець не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу подає територіальному органу інформацію про попит

34

Кадровик України

крок за кроком

на робочу силу (вакансії) звіт за формою № 3-ПН. На підставі зазначеної інформації
здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян України.
Приклад
Роботодавець подав звіт про відкриту вакансію інженера до
центру зайнятості за місцезнаходженням із зазначенням стажу роботи й категорії та наявності відповідного диплома, а також
вимоги щодо роботи з певним видом продукції (наприклад, виготовлення китайських розеток) і знання китайської мови. На підставі цієї
вакансії планується працевлаштувати громадянина Китаю, який відповідає вказаним вимогам.
Перелік відкритих вакансій публікується на сайті центру зайнятості.
Центр зайнятості має можливість робити направлення на підприємства, де є відкриті вакансії. Наприклад, на обліку в центрі зайнятості
перебуває двоє безробітних громадян України, які мають відповідну категорію та дипломи, але досвіду роботи з такими розетками і знання
китайської мови не мають. Тому такі особи не відповідають вакансії й
на цій підставі роботодавець може відмовити їм у працевлаштуванні.

Проведення співбесіди з такими претендентами є обов’язковою вимогою.
У разі знаходження кандидата, який повністю відповідає вакансії, обов’язковим
є його працевлаштування. Саме тому у вказаному звіті важливо деталізувати всі
вимоги, в т. ч. щодо знання мови, досвіду роботи на керівних посадах тощо.

Крок 2. Підготовка та подання документів
до центру зайнятості
Якщо через 15 днів не вдалося підібрати українських громадян, які відповідають
відкритій вакансії, роботодавець подає документи для отримання дозволу на
працевлаштування іноземного громадянина. На підставі пункту 6 Порядку для
отримання дозволу подаються:
 заява встановленого зразка (згідно з додатком до Порядку);
 копії документів про освіту або кваліфікацію;
 копії сторінок паспорта чи документа, що його замінює;
 дві кольорові фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см;
 документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не
хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні
захворювання, перелік яких визначено МОЗ;
 довідка, скріплена печаткою та завірена підписом роботодавця про те, що
посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, не пов’язана з належністю до
громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.
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У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка
подається також за підписом керівника такого органу;
 довідку МВС про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу
перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження;
 довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що
іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не
відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження.
У випадках, зазначених у пункті 7 Порядку, подаються також:
 копія договору (контракту), укладеного між вітчизняним та іноземним
суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців, які
направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);
 рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця
на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем та іноземним
суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням
строку роботи в Україні;
 копії установчих документів, засвідчених в установленому порядку;
 засвідчені нотаріально копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право).
У разі якщо такі документи видані за межами України, вони мають бути легалізовані в установленому порядку та подані разом із засвідченим перекладом українською мовою.

Крок 3. Прийняття рішення центром зайнятості
Територіальний орган приймає та реєструє заяву й документи в день отримання за
описом, копія якого видається роботодавцю з відміткою про дату та номер реєстрації таких документів, та протягом одного робочого дня розглядає їх щодо відповідності Порядку.
Упродовж семи робочих днів із дня реєстрації поданих документів центром зайнятості приймається рішення про видання або відмову в дозволі. Рішення оформлюється наказом територіального органу центру зайнятості та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю поштою
з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних
реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу і розміщується на офіційному
веб-сайті територіального органу із зазначенням згаданих платіжних реквізитів.

Крок 4. Плата за видання й отримання дозволу
Після прийняття рішення про видачу дозволу роботодавець перераховує кошти на
зазначений центром зайнятості рахунок Фонду загальнообов’язкового державного
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соціального страхування України на випадок безробіття (далі — ФСС та ВБ), що підтверджується квитанцією про внесення плати.
Центр зайнятості оформлює та видає дозвіл протягом трьох робочих днів з дня
зарахування коштів на рахунок ФСС на ВБ.
Розмір плати становить чотири мінімальні заробітні плати. Станом на січень
2016 р. це 1378 грн × 4 = 5512 грн.
Якщо дозвіл не буде оплачено протягом 10 робочих днів із дня отримання повідомлення — він підлягає анулюванню, а роботодавець втрачає право на працевлаш
тування іноземця, і вся процедура має бути повторена спочатку.

Крок 5. Прийняття на роботу іноземця, подання
трудового контракту
Після фактичного отримання дозволу роботодавець має укласти з іноземцем трудовий договір (контракт) і прийняти його на роботу. Обов’язково протягом семи
робочих днів* із дня прийняття на роботу необхідно подати до центру зайнятості
копію такого трудового договору (контракту), адже в разі її неподання дозвіл також
підлягає анулюванню відповідно до пункту 25 Порядку. Таким чином, процедура
працевлаштування іноземця вважається закінченою в момент подання примірника
(копії) трудового контракту.
Якщо іноземець без поважних причин не приступив до роботи в передбачений
трудовим договором (контрактом) строк, роботодавець повинен протягом п’яти
робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби (далі — ДМС) за місцем видачі посвідки на тимчасове
проживання в Україні іноземця та територіальний орган, який видав дозвіл.
Про звільнення іноземця роботодавець повідомляє в письмовій формі центр
зайнятості, яким видано дозвіл, протягом трьох робочих днів після припинення
трудового договору (контракту).

Продовження дії дозволу
Дозвіл видається на строк, зазначений у трудовому договорі (контракті), але не
більш як на рік. Якщо трудовий договір (контракт) є безстроковим, то дозвіл видається на рік. Дія такого дозволу може бути продовжена на необмежену кількість
разів на той самий строк.
Для продовження дії дозволу роботодавець подає не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу:
 заяву згідно з додатком до цього Порядку;
* До 2015 р. цей строк становив три робочих дні.
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 дві кольорові фотокартки іноземця розміром 3,5 × 4,5 см;
 довідку МВС про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України, не відбуває покарання за скоєння злочину та стосовно
нього не здійснюється кримінальне провадження.
Інші документи, визначені в пунктах 6 та 7 Порядку, подаються в разі внесення
до них змін.

Видача дубліката дозволу
У разі втрати дозволу роботодавець повідомляє про це територіальний орган, який
видав дозвіл, Адміністрацію Держприкордонслужби та територіальний орган або
підрозділ ДМС, який видав посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Дублікат втраченого дозволу видається за умови подання роботодавцем територіальному органові заяви в довільній формі щодо видачі дубліката дозволу та копій
документів, які підтверджують факт звернення роботодавця до територіального органу або підрозділу ДМС.
У разі пошкодження дозволу його дублікат видається територіальним органом
за умови подання роботодавцем відповідної заяви в довільній формі та повернення
пошкодженого дозволу.
Територіальний орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання від роботодавця документів приймає рішення про видачу дубліката дозволу та видає такий дублікат.
Плата за видачу дубліката дозволу не справляється.

Підстави для відмови
Пункт 24 Порядку містить виключний перелік підстав для відмови у видачі дозволу
та продовження дії дозволу:
 наявність кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію та відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та відмова
роботодавця в працевлаштуванні громадян України, які були направлені територіальними органами для працевлаштування;
 невідповідність рівня освіти, кваліфікації іноземця вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії); наявність, за даними
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
заборгованості роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 наявність заборгованості зі сплати штрафних санкцій за порушення вимог Закону № 5067;
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 невідповідність поданих роботодавцем документів вимогам цього Порядку;
 недостовірність даних, що містяться в поданих роботодавцем документах;
 наявність рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця згідно зі статтями 26 та 30 Закону № 3773;
 відбування іноземцем на момент оформлення дозволу покарання за скоєння
злочину або здійснення стосовно нього кримінального провадження;
 порушення строків, передбачених пунктами 5 та 9 Порядку.

Анулювання дозволу
на працевлаштування іноземця
Анулювання дозволу на працевлаштування можливе як з ініціативи роботодавця,
так і центру зайнятості в разі недотримання роботодавцем певних умов.
Пункт 25 Порядку містить виключний перелік підстав для анулювання дозволу:
 неподання роботодавцем копії укладеного трудового договору (контракту) з
іноземцем;
 припинення трудового договору (контракту) з іноземцем;
 встановлення недостовірності даних, що містяться в поданих роботодавцем
документах;
 набрання обвинувальним вироком суду, за яким іноземця засуджено за скоєння злочину, законної сили;
 наявність рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця відповідно до статей 26 та 30 Закону № 3773;
 встановлення факту застосування праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що
зазначені в дозволі, або іншим роботодавцем;
 рішення територіального органу або підрозділу ДМС про визнання іноземця
біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;
 невикористання іноземцем права на оскарження рішення територіального
органу чи підрозділу ДМС про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або в разі остаточного вирішення питання про відмову у
визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Територіальний
орган протягом трьох робочих днів повідомляє про анулювання дозволу територіальний орган або підрозділ ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби.

Працевлаштування без дозволу
Без дозволу здійснюється працевлаштування у випадках, передбачених частиною
шостою статті 42 Закону № 5067:
 іноземців, які постійно проживають в Україні;
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 іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України
або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або
яким надано тимчасовий захист в Україні;
 представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які
обслуговують такі компанії на території України;
 працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
 спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в
установленому законодавством порядку;
 священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на
запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності;
 іноземців, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної
технічної допомоги;
 іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
 інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами.

Відповідальність за працевлаштування іноземців без дозволу
Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону № 5067 в разі застосування роботодавцем праці іноземців та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця:
 на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці
іноземця стягується штраф за кожну особу в двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
 на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим
роботодавцем, стягується штраф за кожну особу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.
Крім того, згідно зі статтею 204 КУпАП передбачена відповідальність за прийняття на роботу іноземців без дозволу на працевлаштування. У такому разі з посадових осіб підприємств, установ та організацій стягується штраф у розмірі від 100 до
200 нмдг. 
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Майя Шурко,

начальник відділу організації надання
послуг роботодавцям Київського
міського центру зайнятості

Нові стимули

для роботодавців

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
про зайнятість);
 Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на
фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених
осіб, затверджений постановою КМУ від 8 вересня 2015 р. № 696 (далі — Порядок № 696);
 Договір про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи з
числа внутрішньо переміщених осіб за формою, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 8 жовтня 2015 р. № 999 (далі — договір);
 Інформація про попит на робочу силу (вакансії) за формою звітності № 3-ПН, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 р. № 316 (далі —
Інформація про попит на робочу силу);
 Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття (далі — Фонд);
 Державна фіскальна служба України (далі — ДФС);
 територіальні органи служби зайнятості (далі — служба зайнятості).

З

акон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених
осіб» від 5 березня 2015 р. № 245-VIII
доповнив Закон про зайнятість новими положеннями щодо заходів сприяння зайнятості
внутрішньо переміщених осіб.
Головною метою внесення змін є встановлення додаткових соціальних гарантій для внут
рішньо переміщених осіб щодо забезпечення
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їх зайнятості на новому місці проживання.
Для реалізації вказаних гарантій законодавець
визначив такі заходи сприяння зайнятості внут
рішньо переміщених осіб:
 компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої
адміністративно-територіальної одиниці місця
працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних органів
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служби зайнятості попереднього медичного й
наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
 компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за
минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових
договорів тривалістю не більш як шість календарних місяців, за умови збереження гарантій
зайнятості такої особи протягом періоду, що
вдвічі перевищує тривалість виплати;
 компенсація витрат роботодавця, який
працевлаштовує зареєстрованих безробітних із
числа внутрішньо переміщених осіб строком не
менше ніж на 12 календарних місяців, на перепідготовку й підвищення кваліфікації таких
осіб. Сума компенсації встановлюється в межах
вартості навчання з перепідготовки й підвищення кваліфікації, але не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, установленого законом
на дату здійснення роботодавцем такої оплати.
Фінансування заходів сприяння зайнятості
здійснюється в межах коштів Фонду та Фонду
соціального захисту інвалідів (у разі працевлаш
тування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний та якому
допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III) у мінімальному розмірі
після працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб за
направленням служби зайнятості.
Відповідно до частини п’ятої статті 241 Закону про зайнятість прийнято Порядок № 696.
Основні положення Порядку № 696:
 Усі компенсаційні заходи можуть бути
проведені як окремо, так і одночасно стосовно
кожної внутрішньо переміщеної особи.
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Головною метою внесення змін є
встановлення додаткових соціальних
гарантій для внутрішньо
переміщених осіб щодо забезпечення
їх зайнятості на новому місці
проживання
 Зазначені заходи фінансуються в межах
строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У разі закінчення строку
її дії фінансування зупиняється, а після продов
ження строку поновлюється.
 Спори з питань надання, виплати і повернення компенсації вирішуються регіональними
центрами зайнятості, Центральним апаратом
Державної служби зайнятості або в судовому
порядку.
Зазначені заходи не поширюються на роботодавців, які:
 є бюджетними установами;
 мають заборгованість зі сплати ЄСВ та/
або страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування;
 визнані в установленому порядку банкрутами чи стосовно них порушено справу про банкрутство.
Далі розглянемо механізми сприяння зай
нятості, які можуть зацікавити роботодавця,
оскільки створюють додаткові стимули для працевлаштування безробітних з числа внутрішньо
переміщених осіб. Такими механізмами є компенсація витрат на оплату праці та компенсація витрат на навчання.

Компенсація витрат на оплату праці
Інформування про потребу в працівниках
Відповідно до пункту 4 частини другої статті
50 Закону про зайнятість роботодавцю необхідно надати Інформацію про попит на робочу
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силу. Вона заповнюється відповідно до Порядку
подання форми звітності № 3-ПН «Інформація
про попит на робочу силу (вакансії)», від повноти, коректності та детальності її заповнення залежить якісний добір претендентів на заявлену
вакансію. У пункті 4 розділу другого «Характеристики вакансії(й) та вимоги до претендентів(а)
(для укомплектування вакансій державною
службою зайнятості)» звітності бажано вказати
категорію громадян: «Із числа вимушено переміщених осіб». У пункті 7 «Характер виконуваної роботи» цього ж розділу слід зазначити:
«Інше» (на умовах строкового трудового договору).
Згідно із законодавством звітність можна
подавати до будь-якого центру зайнятості (незалежно від місця юридичної реєстрації роботодавця).
Працевлаштування за направленням служби зайнятості
За направленням служби зайнятості роботодавець працевлаштовує зареєстрованого
безробітного з числа внутрішньо переміщених
осіб на умовах строкового трудового договору.
Роботодавець заявляє про своє бажання
отримувати компенсацію витрат на оплату праці
та протягом двох місяців (з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового
трудового договору) подає до центру зайнятості
(за місцем юридичної реєстрації роботодавця як
платника ЄСВ) заяву про компенсацію витрат на
оплату праці довільної форми (додаток) та копії
трудового договору між ним і працівником або
розпорядчого акта про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.
Прийняття рішення про компенсацію
Районний центр зайнятості приймає рішення про компенсацію витрат роботодавця на
оплату праці або відмову в компенсації протягом 10 робочих днів з дати отримання всіх даних на підставі:
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За направленням служби зайнятості
роботодавець працевлаштовує
зареєстрованого безробітного з числа
внутрішньо переміщених осіб на
умовах строкового трудового
договору
 заяви роботодавця про компенсацію витрат на оплату праці;
 копії трудового договору між роботодавцем і працівником або розпорядчого акта про
прийняття на роботу, завіреної в установленому
порядку;
 персональних даних про особу, якими
володіє районний центр зайнятості (у т. ч. довідки про взяття на облік вимушено переміщеної особи);
 даних ДФС та її територіальних органів
щодо відсутності в роботодавця заборгованості
зі сплати ЄСВ;
 даних органів Пенсійного фонду України
про дату працевлаштування особи та відсутність
у роботодавця заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування;
 даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
щодо відсутності порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом.
Укладання договору про компенсацію
Протягом семи робочих днів після прийняття рішення про компенсацію між базовим цент
ром зайнятості та роботодавцем укладається
договір про компенсацію витрат роботодавця
на оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених осіб за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики України
від 8 жовтня 2015 р. № 999.
У договорі зазначаються:
 сторони договору;
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 прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання працевлаштованої особи;
 гарантії зайнятості працевлаштованої
особи;
 умови та порядок фінансування компенсації витрат на оплату праці;
 права та обов’язки сторін;
 строк набрання чинності договором та
підстави його припинення;
 відповідальність сторін за порушення
умов договору та порядок розгляду спорів.
Здійснення компенсації витрат на оплату
праці
Компенсація витрат на оплату праці здійснюється згідно з таким порядком:
 Після укладання договору для отримання
компенсації роботодавець не пізніше ніж через
п’ять робочих днів після виплати працівникові
заробітної плати, на підставі якої визначається
розмір компенсації витрат на оплату праці, подає базовому центру зайнятості відомість за
формою згідно з додатком 1 до Порядку № 696.
 Базовий центр зайнятості щомісяця до
останнього числа місяця, що настає за місяцем подання звітності, подає територіальним
органам Казначейства платіжні документи для
перерахування коштів на розрахунковий рахунок роботодавця в розмірі фактичних витрат на
оплату праці осіб, прийнятих за направленням
базових центрів зайнятості. Розмір компенсації
обмежується середньою заробітною платою
штатного працівника, що склалася у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з
неї відповідної суми, якщо особа працювала неповний місяць.
 Зазначені витрати включають основну
та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до частин першої та другої статті 2 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР, та суму ЄСВ, нарахованого на такі виплати.
 Якщо компенсація надається за непов
ний місяць і фактичні витрати на оплату праці
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перевищують середній розмір заробітної плати
штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за місяць, за який компенсуються
витрати на оплату праці, розмір компенсації за
цей період обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, що склалася у відповідному регіоні, на кількість робочих днів місяця
(або кількість годин у разі погодинного обліку
робочого часу), встановлених законодавством,
та множення на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація.
 У разі переведення працівника за його згодою на інше робоче місце в цього ж роботодавця із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами договору, виплата компенсації
не припиняється. Роботодавець протягом п’яти
робочих днів письмово повідомляє базовому
центру зайнятості про таке переведення.
 Якщо працівник, за якого виплачувалася
компенсація, досягнув пенсійного віку та йому
відповідно до статті 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV приз
начено пенсію, в т. ч. на пільгових умовах або за
вислугою років чи встановлено інвалідність або
знято інвалідність і він продовжив працювати,
компенсація виплачується до закінчення встановленого строку її отримання.
 У разі зміни місцезнаходження роботодавця — юридичної особи або місця проживання роботодавця — фізичної особи — підприємця
компенсацію виплачує базовий центр зайнятості, що розпочав її виплату.
 Компенсація витрат роботодавцю на
оплату праці надається тривалістю не більше
шести календарних місяців за умови працевлаш
тування зареєстрованих безробітних з числа
внутрішньо переміщених осіб за направленням
базового центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і в разі збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду,
що вдвічі перевищує тривалість виплати.
 Тривалість компенсації витрат роботодавцю, який працевлаштовує зареєстрованих
Кадровик України
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безробітних з числа внутрішньо переміщених
осіб з числа громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону про зайнятість, понад шість
місяців, але не більше 12 календарних місяців,
визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з Центром зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості
(далі — регіональні центри зайнятості).
Відповідальність та контрольні заходи:
 Роботодавець в установленому законодавством порядку несе відповідальність за забезпечення гарантій зайнятості працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених осіб,
достовірність даних, що є підставою для прий
няття рішення щодо компенсації та визначення
її розміру.
 У разі звільнення працівника, за якого виплачується/виплачувалася компенсація, до закінчення строку збереження гарантій зайнятості
згідно з пунктом 1 статті 36 та пунктом 1 статті 40 КЗпП роботодавець повертає суму одержаної компенсації в повному обсязі.
 Базовий центр зайнятості відповідно до
затвердженого плану відвідувань роботодавців,
але не рідше ніж один раз на три календарних
місяці, або за письмовим зверненням про факти
порушення роботодавцем умов компенсації перевіряє достовірність відомостей та виконання
умов договору протягом строку його дії. Результати перевірки оформляються актом.
 Якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, базовий центр зайнятості
припиняє перерахування компенсації. Виплати
відновлюються за результатами перевірки.

Компенсація витрат на навчання
Інформування про потребу в працівниках
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 50 Закону про зайнятість роботодавцю необ-
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У разі звільнення працівника, за якого
виплачувалася компенсація, до закінчення строку збереження гарантій
зайнятості згідно з пунктом 1 статті 36 та пунктом 1 статті 40 КЗпП
роботодавець повертає суму одержаної компенсації в повному обсязі

хідно надати Інформацію про попит на робочу
силу. Вона заповнюється відповідно до Порядку
подання форми звітності № 3-ПН «Інформація
про попит на робочу силу (вакансії)», і від повноти, коректності та детальності її заповнення залежить якісний добір претендентів на заявлену
вакансію. У пункті 4 розділу другого «Характеристики вакансії(й) та вимоги до претендентів(а)
(для укомплектування вакансій державною
службою зайнятості)» звітності бажано вказати
категорію громадян: «Із числа вимушено переміщених осіб». У пункті 7 «Характер виконуваної
роботи» цього ж розділу слід зазначити: «Інше»
(на умовах строкового трудового договору).
Умови, за яких компенсуються витрати на
навчання
За направленням служби зайнятості роботодавець працевлаштовує зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб на
умовах строкового трудового договору.
У межах 12 календарних місяців з дня його
працевлаштування роботодавець за власні кош
ти здійснював навчання такої особи.
Подання документів для отримання компенсації
Для отримання компенсації витрат на навчання роботодавець протягом п’яти робочих
днів після закінчення навчання працівника (але
не пізніше ніж через 12 місяців з дня його
працевлаштування) звертається до базового
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центру зайнятості, що направив на працевлаш
тування зазначену особу, із заявою довільної
форми про компенсацію витрат на її навчання.
До заяви додаються завірені в установленому порядку копії:
 трудового договору між роботодавцем і
працівником або розпорядчого акта про прий
няття працівника на роботу;
 договору роботодавця з професійно-технічним або вищим навчальним закладом, підприємством, установою чи організацією, які
мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, на навчання працівника;
 платіжних документів, які підтверджують
сплату роботодавцем вартості навчання працівника;
 документа працівника про освіту державного зразка, що підтверджує факт навчання;
 відомості про розрахунковий рахунок
роботодавця для перерахування коштів на відшкодування витрат на навчання із зазначенням
прізвища, імені та по батькові працівника.
У разі навчання працівника безпосередньо
роботодавцем, який має ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, він
подає завірені належним чином копії:
 наказів про зарахування особи на навчання та відрахування у зв’язку із закінченням навчання;
 документів, що підтверджують оплату
вартості навчання;
 копію документа державного зразка про
освіту працівника, що підтверджує факт нав
чання;
 відомості про розрахунковий рахунок роботодавця для перерахування коштів з відшкодування витрат на навчання.
Прийняття рішення про виплату компенсації на навчання
Протягом 10 робочих днів з дати отримання
всіх даних базовим центром зайнятості приймається рішення про компенсацію витрат роботодавцю на навчання на підставі:
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Протягом 10 робочих днів з дати
отримання всіх даних базовим
центром зайнятості приймається
рішення про компенсацію витрат
роботодавцю на навчання
 документів, наданих роботодавцем;
 персональних даних про особу, яка проходила навчання, якими володіє базовий центр
зайнятості;
 даних ДФС та її органів щодо відсутності
в роботодавця заборгованості зі сплати єдиного
внеску;
 даних органів Пенсійного фонду України
про дату працевлаштування особи та відсутність
у роботодавця заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування;
 даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
щодо відсутності порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом.
Протягом трьох робочих днів з дати прий
няття рішення базовий центр зайнятості письмово інформує роботодавця про це та протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення
про компенсацію витрат на навчання подає територіальним органам Казначейства платіжні
документи для перерахування коштів на розрахунковий рахунок роботодавця в сумі, що не
перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, установленого законом
на дату здійснення роботодавцем такої оплати (на сьогодні максимальна сума компенсації витрат на навчання становить 13 780 грн,
а з 1 травня 2016 р. її планується підвищити
до 14 500 грн).
Відповідальність роботодавця
Виконання обов’язків роботодавцем передбачає:
Кадровик України
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 Роботодавець повертає в повному обсязі суму перерахованих коштів (до бюджету
Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації) у разі
звільнення протягом 12 місяців з дня працевлаштування працівника, за якого виплачувалася компенсація витрат на навчання, згідно
з пунктом 1 статті 36 та пунктом 1 статті 40
КЗпП.
 Протягом п’яти робочих днів після звільнення працівника роботодавець письмово інформує базовий центр зайнятості та надає копію трудового договору або розпорядчого акта
про його звільнення.
 Відповідальність за достовірність даних,
що є підставою для прийняття рішення про виплату компенсації витрат на навчання та визна-

чення її розміру, несе роботодавець у встановленому законодавством порядку.
 Рішення про повернення коштів роботодавцем приймається керівником базового центру зайнятості та протягом двох робочих днів
разом з повідомленням надсилається роботодавцю рекомендованим листом. Кошти мають
бути повернуті протягом 15 робочих днів з дати
отримання повідомлення.
Насамкінець зауважимо, що затвердивши
вищезазначені законодавчі норми, держава зробила перший дієвий крок у вирішенні проблеми працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб, створивши стимул для
роботодавців та залучивши їх до активної гри
в площині легальних трудових відносин з найманими працівниками.

Додаток
Зразок заяви про компенсацію витрат на оплату праці
Директору _______________
районного центру зайнятості
________________________
Заява
Прошу відповідно до статті 241 Закону України «Про зайнятість населення» надавати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування з
«___»______201__ р. (наказ про прийняття на роботу від «___»______201__ р.
№____) на умовах строкового трудового договору зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб на робоче місце за професією (спеціальністю)______________________________________________________,
________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який має довідку про взяття на облік вимушено переміщеної особи
з «_____» _______201___ р. по «_____» _______201__ р . та відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» належить (не належить) до категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню:
один з батьків або особа, яка їх замінює і:
має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років;
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Закінчення додатка
виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитинуінваліда;
утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від
віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким
виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка вперше
приймається на роботу;
особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;
інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або
особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.
Додаток: копія трудового договору між роботодавцем і працівником або розпорядчого акта про прийняття на роботу, завірена в установленому порядку.
Посада керівника

До відома

Підпис		

Постановою правління Фонду від 12 квітня 2012 р. № 327 (далі — Постанова № 327)
встановлено мінімальний розмір допомоги
по безробіттю на рівні 80 % від прожиткового
мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні
це 1102,40 грн). Для безробітних, яким допомога по безробіттю встановлюється без
урахування страхового стажу, мінімальний
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розмір допомоги по безробіттю становить
544 грн.
Постанова правління Фонду «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від
4 грудня 2015 р. № 77, що зареєстрована в
Міністерстві юстиції України від 21 грудня
2015 р. за № 1597/28042, затверджує ті ж самі
мінімальні розміри допомоги по безробіттю з
1 січня 2016 р. 
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Галина Мастюгіна,

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

Зміни в пенсійному
забезпеченні з січня
2016 року

Верховна Рада України ухвалила Закон № 911. Про те, які зміни відбулися
стосовно осіб, які працюють на посадах, що дають право на пенсію за
вислугу років, дізнаєтеся зі статті

Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня
2015 р. № 911-VIII (далі — Закон № 911);
Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі —
Закон № 1788).

З

мінами, внесеними до Закону № 1788,
що набули чинності у зв’язку з ухваленням Закону № 911, встановлено пенсійний вік працівникам льотного і льотновипробного складу, педагогам, медикам, працівникам соціального забезпечення та артистам. Тобто працівникам, яким пенсія за вислугу років призначалася незалежно від віку, а за
наявності необхідної кількості спеціального
стажу (далі — спецстаж).*
Відповідно до змін, внесених до пункту «а»
статті 54 Закону № 1788 працівники льотного
і льотно-випробного складу матимуть право
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на пенсію за вислугу років після досягнення
50-річного віку.
До досягнення 50-річного віку право на пенсію за вислугу років мають працівники льотного і льотно-випробного складу за наявності
вислуги років на цих посадах станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років у чоловіків і не
менше 20 років у жінок, а також працівники, які
* З квітня 2015 р. згідно із Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного
забезпечення» від 2 березня 2015 р. № 213-VIII кількість необхідного для призначення пенсії за вислугу років спецстажу
поступово збільшується (на 6 місяців щороку).
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до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на відповідних посадах: чоловіки — не менше 25 років
6 місяців, жінки — не менше 20 років 6 місяців.
Тобто незалежно від дати народження працівників льотного і льотно-випробного складу, якщо вони на зазначені дати мали вказану
вище кількість спецстажу, то як і раніше пенсії
за вислугу років їм призначатимуть незалежно від віку, але за умови звільнення з роботи

за спеціальністю, що дає право на пенсію за
вислугу років.
Якщо ж потрібний стаж на зазначені дати
відсутній, пенсію за вислугу років призначатимуть у разі досягнення пенсійного віку
(таблиця 1) та при набутті певної вислуги
років на цих посадах (таблиця 2). І жінкам,
і чоловікам встановлено однаковий вік виходу на пенсію.

Таблиця 1
Пенсійний вік

Дата народження

45 років

по 30 червня 1971 р.

45 років 6 місяців

з 1 липня 1971 р. по 31 грудня 1971 р.

46 років

з 1 січня 1972 р. по 30 червня 1972 р.

46 років 6 місяців

з 1 липня 1972 р. по 31 грудня 1972 р.

47 років

з 1 січня 1973 р. по 30 червня 1973 р.

47 років 6 місяців

з 1 липня 1973 р. по 31 грудня 1973 р.

48 років

з 1 січня 1974 р. по 30 червня 1974 р.

48 років 6 місяців

з 1 липня 1974 р. по 31 грудня 1974 р.

49 років

з 1 січня 1975 р. по 30 червня 1975 р.

49 років 6 місяців

з 1 липня 1975 р. по 31 грудня 1975 р.

після досягнення 50 років

Після 1 січня 1976 р.

Приклад
Чоловік, який народився 2 серпня
1973 р., станом на 31 грудня 2015 р. вже
має 25 років 6 місяців стажу роботи на
льотних посадах.
Пенсійний вік, встановлений для осіб, які
народилися в період з 1 липня 1973 р. по
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31 грудня 1973 р., становить 47 років
6 місяців. Однак зазначена особа матиме право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, тобто в будь-який час,
звільнившись з посади, яка дає право на
пенсію за вислугу років, вона може звернутися за призначенням пенсії.
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Таблиця 2
Вислуга років
Період звернення за призначенням пенсії

у чоловіків
(не менше)

у жінок
(не менше)

з 1 січня 2016 р. по 31 березня 2016 р.

25 років 6 місяців 20 років 6 місяців

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р.

26 років

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р.

26 років 6 місяців 21 року 6 місяців

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р.

27 років

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р.

27 років 6 місяців 22 років 6 місяців

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р.

28 років

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р.

28 років 6 місяців 23 років 6 місяців

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р.

29 років

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р.

29 років 6 місяців 24 років 6 місяців

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати

30 років

Приклад
Чоловік, який народився 25 квітня 1972 р., станом на 31 грудня
2015 р. має лише 24 роки 2 місяці стажу
роботи на льотних посадах.
Пенсійний вік, встановлений для осіб, які
народилися в період з 1 січня 1972 р. по
30 червня 1972 р., становить 46 років. Тобто вказана особа матиме право на пенсію
за вислугу років при досягненні 46-річного
віку та за наявності спецстажу, наведеного в таблиці 2 (залежно від дати звернення
за призначенням пенсії). Наприклад, якщо
заяву про призначення пенсії до відповідного
управління Пенсійного фонду він подасть
у період з 26 квітня 2018 р. по 31 березня
2019 р., то йому потрібно буде мати не
менше 27 років стажу роботи за спеціальністю (див. таблицю 2).
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21 року
22 років
23 років
24 років
25 років

Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення строків вислуги років
для призначення їм пенсій, а також порядок
призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу
затверджено постановою КМУ від 21 липня
1992 р. № 418.

Увага!
Працівники, звільнені від льотної роботи за
станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років, що не більше ніж на
п’ять років менша від тривалості, передбаченої в таблиці 2, мають право на пенсію
пропорційно до відпрацьованого часу.
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Зміни для педагогічних, медичних
працівників і працівників
соціального захисту, які мають
право на пенсію за вислугу років
До зазначених змін у законодавстві і чоловіки, і жінки виходили на пенсію незалежно від
віку за умови наявності необхідного спецстажу. Така пенсія призначалася в разі звільнення
з посади, яка давала право на пенсію за вислугу
років. Відтепер для таких працівників також
встановлено пенсійний вік. Кількість спецстажу
не змінилася, адже з 1 квітня 2015 р. його вже
було підвищено. Починаючи з січня 2016 р. на
пенсію виходитимуть при досягненні встановленого пенсійного віку (він залежить від дати народження особи). При цьому і жінкам, і чоловікам
встановлено однаковий вік виходу на пенсію —
55 років. Однак пенсійний вік збільшуватиметься поступово від 50 до 55 років. І стосується це
осіб, які народилися після 1 січня 1966 р.
Кожні півроку пенсійний вік збільшуватиметься на шість місяців. Тобто особи, які народилися в період з 1 січня 1966 р. по 30 червня
1966 р., виходимуть на пенсію в 50-річному віці,
а ті, які народилися в період з 1 липня 1966 р. по
31 грудня 1966 р., право на пенсію матимуть у
50 років 6 місяців і так далі. Для народжених після 1 січня 1971 р. право на пенсію за вислугу років наставатиме при досягненні 55-річного віку.
Пенсії за вислугу років призначатимуться
при досягненні підвищеного пенсійного віку та
за наявності спецстажу, наведеного в таблиці 3.
Водночас збережено право виходу на пенсію
за вислугу років незалежно від віку особам, які
до 1 січня 2016 р. вже мали вислугу років на відповідних посадах не менше такої тривалості:
 на 1 квітня 2015 р. — 25 років;
 на 31 грудня 2015 р. — 25 років 6 місяців.
Тобто якщо, наприклад, викладач медичного училища, який народився 21 вересня 1969 р.,
вже відпрацював на посадах, що дають право
на пенсію за вислугу років, станом на 1 квітня
2015 р. 25 років або станом на 1 січня 2016 р. —
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25 років 6 місяців, то він у будь-який момент
може скористатися правом виходу на пенсію,
звільнившись з посади, яка дає право на таку
пенсію. Отже, йому не потрібно буде чекати досягнення 53 років 6 місяців.
Спецстаж обчислюється за даними трудової книжки. Якщо із записів трудової книжки неможливо зробити такий висновок, до
рай(міськ)управління Пенсійного фонду додатково подається уточнювальна довідка закладу (установи). Також при вирішенні цього
питання можуть бути проаналізовані інші документи (Положення про заклад, структуру,
штатні розписи тощо).
Зарахування до спецстажу часу навчання
в освітніх закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Увага!
Перелік закладів і установ освіти, охорони
здоров’я та соціального захисту і посад,
робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою КМУ від
4 листопада 1993 р. № 909.

Зміни для артистів театральноконцертних та інших видовищних
закладів, підприємств і колективів
Зміни, що набули чинності в січні поточного року, стосуються й артистів. Для них також встановлено пенсійний вік — 55 років.
Збільшення пенсійного віку для цієї категорії
працівників буде поступовим — з 50 до 55
років у такому ж порядку, як і для педагогів,
медпрацівників та працівників соціального
захисту.
Артисти театрально-концертних та інших
видовищних закладів, підприємств і колективів, які до 1 січня 2016 р. мали вислугу років на
відповідних посадах не менше тривалості, що
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вимагалася для призначення пенсії за вислугу
років до 1 січня поточного року, і в подальшому
матимуть право на пенсію за вислугу років незалежно від віку.
Право на пенсію за вислугу років незалежно
від віку матимуть (Перелік 1):
 артисти балету та балету на льоду;
 артисти — виконавці танцювальних номерів у професійних художніх колективах;
 артисти театрів міміки та жесту;
 травесті (артисти, які виконують ролі
хлопчиків, підлітків, дівчаток);
 артисти всіх найменувань цирків і концертних організацій: еквілібристи, акробати,
наїзники, дресирувальники диких звірів, клоуни
тощо, які виконують номери жанрів циркового
мистецтва, що дають право на пенсію за вислугу
років;
 артистки-вокалістки (солістки), солісткибандуристки театрів опери і балету, музичних,
музично-драматичних театрів, концертних ор-

ганізацій, телебачення і радіомовлення, оперних
студій вищих навчальних закладів мистецтв,
які на вказаних посадах станом на 1 квітня 2015 р. набули стажу не менше 20 років чи
станом на 31 грудня 2015 р. — не менше 20 років 6 місяців. Якщо на зазначені дати ці артисти
не мали необхідної кількості спецстажу, у подальшому пенсії їм призначатимуть при досягненні встановленого пенсійного віку — від 50 до
55 років (залежно від дати їх народження) та за
наявності спецстажу, наведеного в таблиці 4.
Також право на пенсію за вислугу років незалежно від віку матимуть (Перелік 2):
 артисти-вокалісти (солісти) театрів опери
і балету, музичних і музично-драматичних теат
рів, концертних організацій, телебачення і радіо
мовлення, оперних студій вищих навчальних
закладів мистецтв (крім артисток-вокалісток
(солісток), про яких ішлося вище);
 артисти — виконавці трюкових номерів
(каскадери);

Таблиця 3
Період звернення за призначенням
пенсії

Тривалість спецстажу
(не менше)

з 1 січня 2016 р. по 31 березня 2016 р.

25 років 6 місяців

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р.

26 років

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р.

26 років 6 місяців

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р.

27 років

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р.

27 років 6 місяців

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р.

28 років

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р.

28 років 6 місяців

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р.

29 років

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р.

29 років 6 місяців

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати

30 років
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 артисти професійних хорових колективів,
які виконують сольні партії;
 артисти, які грають на духових інструментах у професійних художніх колективах;
 артисти-ляльководи в театрах ляльок і
цирках;
 артисти театрів юного глядача (театрів
для дітей та юнацтва);
 жонглери та артисти оригінального жан
ру в цирках і концертних організаціях,
які на 1 квітня 2015 р. набули стажу не менше
25 років чи станом на 31 грудня 2015 р. —
не менше 25 років 6 місяців. Якщо на зазначені дати вказані артисти не мали такого
стажу, у подальшому пенсії їм призначатимуть при досягненні пенсійного віку — від 50 до
55 років (залежно від дати їх народження) та за
наявності спецстажу, наведеного в таблиці 3.

Артисти хору театрів опери та балету,
а також професійних художніх колективів, які на
1 квітня 2015 р. мали не менше 30 років чи станом на 31 грудня 2015 р. — не менше 30 років
6 місяців стажу творчої діяльності, виходитимуть на пенсію незалежно від віку. Якщо на
зазначені дати вказані артисти не мали такого
стажу, у подальшому пенсії їм призначатимуть
при досягненні пенсійного віку — від 50 до 55
років (залежно від дати їх народження) та за
наявності спецстажу, наведеного в таблиці 5.
До речі, до цього стажу роботи (на посадах,
зазначених у Переліку 2) зараховується також
робота на посадах, про які йшлося вище (за Переліком 1).
Артисти драми та артисти оркестру, які грають на духових інструментах та мають стаж
творчої роботи на сцені на зазначених посадах

Таблиця 4
Період
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Необхідна кількість спецстажу

з 1 січня 2016 р. по 31 березня 2016 р.

20 років 6 місяців

з 1 квітня 2016 по 31 березня 2017 р.

21 рік

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р.

21 рік 6 місяців

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р.

22 роки

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р.

22 роки 6 місяців

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р.

23 роки

з 1 квітня 2021 по 31 березня 2022 р.

23 роки 6 місяців

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р.

24 роки

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р.

24 роки 6 місяців

з 1 квітня 2024 р. і далі

25 років
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станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років чи
на 31 грудня 2015 р. — 25 років 6 місяців, виходитимуть на пенсію незалежно від віку. Якщо
на зазначені дати ці працівники не мали вказаної кількості спецстажу, пенсії їм призначатимуть при досягненні пенсійного віку — від 50 до
55 років (залежно від дати їх народження) та за
наявності спецстажу, наведеного в таблиці 3.
Артисти оркестру (крім тих, які грають на
духових інструментах), артисти хору і мімічного
ансамблю, концертмейстери-піаністи, артисти
вокально-драматичної частини, які мають стаж
творчої роботи на сцені на зазначених посадах
станом на 1 квітня 2015 р. не менше 30 років
чи на 31 грудня 2015 р. — 30 років 6 місяців,
виходитимуть на пенсію незалежно від віку.
Якщо на вказані дати вони не мали згаданої
кількості спецстажу, пенсії їм призначати-

муть при досягненні пенсійного віку — від 50
до 55 років (залежно від дати їх народження)
та за наявності спецстажу, наведеного в таб
лиці 5.

Увага!
Пенсії за вислугу років призначаються за
умови залишення роботи, яка дає право
на цю пенсію.

Розмір пенсій за вислугу років визначається згідно з нормами Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV. При
обчисленні пенсії застосовується алгоритм, за
яким розраховується пенсія за віком. 

Таблиця 5
Період

Необхідна кількість спецстажу

з 1 січня 2016 р. по 31 березня 2016 р.

30 років 6 місяців

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р.

31 рік

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р.

31 рік 6 місяців

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р.

32 роки

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р.

32 роки 6 місяців

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р.

33 роки

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р.

33 роки 6 місяців

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р.

34 роки

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р.

34 роки 6 місяців

з 1 квітня 2024 р. і далі

35 років
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Тетяна Заглада,

консультант журналу
«Кадровик України»

Працівник надав заяву на щорічну відпустку з проханням звільнити
його останнім днем відпустки. Який порядок звільнення? Скільки наказів необхідно видавати?

Така ситуація має свої нюанси. Відповідно до статті 3 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96)
за бажанням працівника в разі його звільнення
йому має бути надано невикористану відпустку
з наступним звільненням. Датою звільнення в
цьому разі є останній день відпустки. Отже,
якщо працівник бажає використати відпустку і
звільнитися останнім її днем, він має подати заяву про звільнення за власним бажанням, у якій
викласти своє прохання надати йому невикористану відпустку або її частину. При цьому велике
значення має правильне формулювання змісту
заяви. У ній небажано давати формулювання
щодо надання відпустки (частини відпустки) з
подальшим звільненням.
Враховуючи вимоги Переліку типових документів, що утворюються в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженого наказом Мініс-
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терства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5, яким встановлено неоднакові терміни зберігання документів з кадрових питань
(накази про звільнення — 75 років, а накази
про надання щорічної відпустки — 5 років),
радимо оформляти звільнення працівника
та надання йому щорічної відпустки різними
наказами, які видаються на підставі окремих
заяв.
Відповідно до статті 47 КЗпП та пункту 4
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
(далі — Інструкція № 58), у день звільнення роботодавець зобов’язаний видати працівникові
належно оформлену трудову книжку і провести
з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116
КЗпП. Крім того, на вимогу працівника роботодавець зобов’язаний видати йому копію наказу
про звільнення. Слід пам’ятати, що в разі невиплати з вини роботодавця належних звільнено-
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му працівникові сум у визначені законом терміни, якщо не виникає спору щодо їх розміру, працівник має право вимагати виплати середнього
заробітку за весь час затримки розрахунку до
дня фактичного проведення розрахунку (ст. 117
КЗпП).
Якщо працівник звільняється останнім днем
відпустки, роботодавець може видати йому
трудову книжку і провести з ним розрахунок
не в день звільнення, а в останній день роботи.
Право повернутися на роботу і відкликати заяву про звільнення на підставі статті 38 КЗпП
працівник може лише протягом строку попередження про звільнення (протягом двох
тижнів). Термін відпустки може бути довшим,
ніж строк попередження, наприклад, 24 календарних дні, а працівник може відкликати
подану заяву про звільнення лише протягом
14 днів. Якщо цей термін минув, і працівник
не відкликав подану ним заяву про звільнення,
він втрачає право повернутися на роботу після
закінчення відпустки. Якщо працівник скористався правом відкликати заяву про звільнення
за власним бажанням останнім днем відпустки
в межах двотижневого строку попередження
про звільнення, хоча він і отримав в останній
день роботи трудову книжку і розрахунок, роботодавець зобов’язаний скасувати наказ про
звільнення та анулювати належним чином запис про звільнення в трудовій книжці відповідно до пункту 2.10 Інструкції № 58.
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Якщо в період відпустки працівник захворів, вона підлягає продовженню на кількість
календарних днів, протягом яких працівник
відповідно до листка непрацездатності хворів
(ст. 11 Закону № 504/96). Тоді роботодавець
зобов’язаний за погодженням з працівником
видати наказ про продовження відпустки і
зміну дати його звільнення.
При звільненні працівника на підставі статті 38 КЗпП днем звільнення вважатиметься
останній день відпустки, навіть якщо цей день
не збігатиметься з останнім днем встановленого в межах двотижневого терміну попередження про звільнення. Письмову заяву про
звільнення працівник може подати як під час
роботи, так і під час відпустки.
У разі звільнення працівника на підставі
пункту 2 статті 36 КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка за його бажанням може
надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового
договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення
відпустки. Звільнити працівника необхідно
останнім днем відпустки. Якщо ж після закінчення строку дії трудового договору трудові
відносини тривають, то відповідно до частини першої статті 391 КЗпП трудовий договір
буде вважатися продовженим на невизначений строк. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у лютому й березні 2016 року*
Професійні свята
в березні 2016 року

ЛЮТИЙ
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.

01.03 Всесвітній день цивільної
оборони (традиц.)
12.03 День землевпорядника
18.03 День працівника податкової
та митної справи України
20.03 День працівників житловокомунального господарства
і побутового обслуговування
населення
25.03 День Служби безпеки
України
26.03 День Національної гвардії
України
27.03 Міжнародний день театру
(традиц.)

БЕРЕЗЕНЬ
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 — 22; вихідних — 8, святкових — 1 (8 березня — Міжнародний
жіночий день), скорочений робочий день — 7 березня. Норма тривалості
робочого часу — 175 год.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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ПРАКТИКА
60 Діловодство
70 Зразки посадових інструкцій
72 Трудові судові спори
87 Трудові відносини
95 Актуальна тема
103 Вебінар

Діловодство

Олена Загорецька,

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

Розпорядчі документи

з основної діяльності та
адміністративно-господарських
питань
Пропонуємо розглянути етапи підготовки та вимоги до оформлення
наказів і розпоряджень з основної діяльності та з адміністративногосподарських питань. У першу чергу зосередимо увагу на їх спільних та
відмінних рисах, зокрема на строках зберігання

Видова класифікація розпорядчих
документів
Керівник державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації, будь-якої іншої юридичної особи
(далі — юридична особа) видає розпорядчі
документи з основних, адміністративно-господарських і кадрових питань.
До видового складу розпорядчих документів, що видаються юридичними особами різних
форм власності й організаційно-правової форми, передусім належать накази і розпорядження. Вибір відповідного виду документа — або
наказу, або розпорядження, призначеного для
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документування розпорядчої діяльності конкретної юридичної особи, зумовлюється рівнем
підпорядкування цієї юридичної особи, її функціонально-цільовим призначенням, масштабом
діяльності, компетенцією посадової особи, порядком прийняття управлінських рішень (на
підставі єдиноначальності або колегіальності).
Право видавати той чи інший розпорядчий
документ зазначається в статуті (положенні)
юридичної особи.

Увага!
Усі розпорядчі документи за змістом мають
чітко відповідати чинному законодавству.
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Спільні риси розпорядчих документів з ОД і агп
Схожими між собою за структурою та порядком підготовки є накази (розпорядження) з
основної діяльності (далі — ОД) і накази (розпорядження) з адміністративно-господарсь
ких питань (далі — АГП).
Зазначені види розпорядчих документів
слід оформляти на спеціальних бланках —
бланку наказу та бланку розпорядження, на
якому максимально можуть бути зафіксовані
такі постійні реквізити:
 зображення Державного герба України
(тільки для юридичних осіб, які згідно зі статутом (положенням) мають право використовувати державну символіку);
 зображення емблеми або товарного
знака (знака обслуговування), зареєстроване у
встановленому законодавством порядку (для
юридичних осіб, які не мають права використовувати державну символіку на бланках);
 найменування юридичної особи вищого рівня (для підвідомчих юридичних осіб);
 найменування юридичної особи;
 назва виду документа (НАКАЗ або РОЗПОРЯДЖЕННЯ);
 місце видання розпорядчого документа.
А також обмежувальні позначки для оформлення змінних реквізитів:
 код форми документа за Державним
класифікатором управлінської документації
(далі — ДКУД);
 дата видання документа;
 реєстраційний документ;
 заголовок до тексту;
 відмітка про контроль.
Розпорядчий документ, оформлений на
загальному бланку юридичної особи, крім
постійних реквізитів, зафіксованих у цьому
бланку, максимально має такі реквізити:
 назва виду документа (НАКАЗ або РОЗПОРЯДЖЕННЯ);
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 код форми документа за ДКУД;
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 гриф обмеження доступу до документа
(тільки для розпорядчих документів, що містять інформацію з обмеженим доступом згідно із законодавством);
 заголовок до тексту документа;
 відмітка про контроль;
 текст документа;
 відмітка про наявність додатків;
 підпис;
 відбиток печатки;
 гриф погодження документа;
 візи документа;
 відмітка про ознайомлення з документом;
 відмітка про засвідчення копії;
 відмітка про виконання документа і
направлення його до справи;
 відмітка про наявність документа в
електронній формі (вказують у разі потреби);
 запис про державну реєстрацію.
Для оформлення наказу (розпорядження)
з ОД і АГП можна скористатися відповідними
уніфікованими формами (додатки 1, 2) згідно зі Збірником уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленим
на засіданні Нормативно-методичної комісії
Державної архівної служби України (протокол від 22 грудня 2015 р. № 7).

Відмінні риси розпорядчих
документів з од і агп
Основна відмінність зазначених видів розпорядчих документів полягає в ступені важливості їх змісту, індексації та строках зберігання.

Особливості змісту наказів (розпоряджень)
Зміст наказів (розпоряджень) з ОД стосується найважливіших питань управлінської
та виробничої діяльності юридичної особи,
зокрема планування, звітності, фінансування,
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організації роботи, удосконалення структури,
розподілу функцій та повноважень між посадовими особами, створення колегіальних
органів і комісій, уведення в дію локальних
нормативних документів — положень, правил, інструкцій, регламентів тощо.
На відміну від змісту наказів з ОД зміст наказів (розпоряджень) з АГП стосується менш
важливих питань, зокрема таких як:
 організація та проведення певних заходів (наприклад, інвентаризації, поточного ремонту будівель і приміщень, які займає
юридична особа, поліпшення санітарного
стану та благоустрою прилеглих до будівель
територій);
 облаштування робочих місць, зокрема
забезпечення працівників офісними меблями
та технікою, інформаційно-комунікаційними
ресурсами, інвентарем, канцелярськими товарами тощо;
 запровадження незначних змін у роботі
окремих структурних підрозділів чи працівників юридичної особи, встановлення певних обмежень тощо (наприклад, обмеження в користуванні мобільним зв’язком, заборони тютюнопаління в приміщеннях юридичної особи, призначення чергових на період святкових днів).

Особливості індексації наказів
(розпоряджень)
Накази (розпорядження) з ОД реєструються окремо від наказів (розпоряджень) з АГП
і відповідно зберігаються в окремих справах.
Під час реєстрації розпорядчим документам з
ОД надається виключно цифровий індекс (додаток 1), а з АГП — літерно-цифровий (додаток 2).

Строки зберігання наказів (розпоряджень)
У юридичних особах, віднесених до джерел
формування Національного архівного фонду
(далі — НАФ), накази (розпорядження) з ОД
згідно з Переліком типових документів, що
створюються під час діяльності державних
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органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженим наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 зі змінами (далі — Перелік), мають строк зберігання «Постійно». Це означає, що такі розпорядчі документи належать до НАФ і підлягають
довічному зберіганню.
У юридичних особах, які не належать до
джерел формування НАФ, накази (розпорядження) з ОД згідно з Переліком мають
строк зберігання «До ліквідації організації».
Це означає, що ці розпорядчі документи безстроково зберігаються в юридичної особи,
а в разі її ліквідації підлягають експертизі цінності і залежно від її результатів можуть бути
знищені за винятком тих, що зачіпають права
громадян і мають бути передані за описами
справ на подальше зберігання до місцевих
архівних установ, створених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування саме для зберігання архівних документів, що не належать до НАФ.
Строк зберігання наказів (розпоряджень) з
АГП для всіх без винятку юридичних осіб згідно з Переліком становить 5 років.

Підготовка проектів розпорядчих
документів
Як вже зазначалося вище, порядок підготовки
й оформлення наказів (розпоряджень) з ОД і
АГП є аналогічним, тому вимоги до підготовки
проектів цих видів документів, їх погодження,
підписання й доведення до виконавців можна
розглядати узагальнено.
Ініціювати підготовку розпорядчого документа може як безпосередньо керівник юридичної особи, так і будь-який структурний підрозділ. В останньому випадку обґрунтування
необхідності видання наказу (розпорядження)
має бути викладено в доповідній записці.

Кадровик України
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Додаток 1
Уніфікована форма наказу (розпорядження) з основної діяльності
Код ДКУД _______
_______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
«___» ____________ 20___ р.

________________			
(місце видання)

№ _________

Про ____________________
________________________
________________________
________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(констатуюча частина тексту документа)

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ’ЯЗУЮ):
1. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(розпорядча частина тексту документа)

3. …

_________________________
(найменування посади
керівника юридичної особи)

_________________
(особистий підпис)

_______________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи		
		
Гриф погодження (за потреби)
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Готує проект розпорядчого документа структурний підрозділ (як правило, його керівник)
або посадова особа, обов’язків якої найбільшим
чином стосується зміст відповідного документа.
Крім того, слід відзначити, що до підготовки
проекту наказу (розпорядження) може бути
залучено кілька структурних підрозділів відразу.
Виконавцям у першу чергу слід сконцентрувати увагу на основних положеннях, які становитимуть текст розпорядчого документа, та
формулюванні заголовку до тексту. Спочатку
слід зробити це в чорновому варіанті, потім відредагувати й уточнити в порядку погодження й,
нарешті, оформити належним чином.

Заголовок до тексту документа
Обов’язковим реквізитом розпорядчого документа є «Заголовок до тексту документа». Він
має містити стислий виклад основного смислового аспекту наказу (розпорядження).
Бажано, щоб заголовок до тексту був коротким (до 150 друкованих знаків). Крім того,
він повинен граматично узгоджуватися з наз
вою виду документа, точно передавати зміст
тексту та відповідати на запитання про що?,
наприклад: «Про створення ...», «Про затвердження ...», «Про внесення змін до ...», «Про
проведення ...», «Про забезпечення ...» тощо.
Наявність цього реквізиту полегшує подальшу роботу з розпорядчим документом на
всіх етапах його проходження: від підписання
й реєстрації до завершення виконання і направлення його до справи.
Заголовок до тексту складає безпосередній
виконавець наказу (розпорядження), який відповідає за підготовку проекту документа.
Цей реквізит оформлюють без відступу
від межі лівого поля документа. Найчастіше
він складається з кількох рядків. Максимальна
довжина одного рядка має становити 28 друкованих знаків. Якщо заголовок перевищує
150 знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого поля й розташовувати центровано над текстом документа.
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Заголовок до тексту і сам текст документа
мають бути надруковані однаковим шрифтом,
крапку в кінці заголовка не ставлять.

Текст документа
Текст розпорядчого документа найчастіше
складається з двох частин — вступної (констатуючої) та основної (розпорядчої). Якщо зміст
документа з точки зору керівника не потребує
жодних роз’яснень, його текст може містити
лише одну розпорядчу частину.
Констатуючу частину друкують з абзацу,
в кінці речення крапку не ставлять, але після
останнього речення цієї частини тексту може
мати місце кома згідно з правилами пунктуа
ції.
У констатуючій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу (розпорядження). Якщо розпорядчий
документ видається на підставі законодавчих,
інших нормативно-правових актів державних
органів та розпорядчих документів юридичних осіб вищого рівня, то в цій частині тексту
обов’язково зазначають назви видів відповідних документів, найменування їх авторів,
дати видання цих документів, реєстраційні
індекси та заголовки до текстів, наприклад:
«На виконання Закону України «Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу
на здоров’я населення» від 22 вересня 2005 р.
№ 2899-IV, наказу Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»
від 19 жовтня 2004 р. № 126 та з метою підтримання на підприємстві належного рівня
пожежної безпеки».
В окремих випадках констатуюча частина тексту може складатися з кількох речень,
в яких спочатку буде викладено суть питання, потім зазначено причину, що призвела до
прийняття відповідного управлінського рішення, і, нарешті, зроблено висновок щодо необхідності видання розпорядчого документа.
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Додаток 2
Уніфікована форма наказу (розпорядження) з адміністративно-господарських питань
Код ДКУД _______
______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
«___» ____________ 20___ р.

________________			
(місце видання)

№ _________

Про ____________________
________________________
________________________
________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(констатуюча частина тексту документа)

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ’ЯЗУЮ):
1. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(розпорядча частина тексту документа)

3. …

_________________________
(найменування посади
керівника юридичної особи)

___________________
(особистий підпис)

_______________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи		
		
Гриф погодження (за потреби)
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При цьому кожне речення має бути сформульовано чітко, коротко і лаконічно.
Розпорядчу частину наказу починають
зі слова «НАКАЗУЮ», а розпорядчу частину
розпорядження — зі слова «ЗОБОВ’ЯЗУЮ»,
яке друкують великими літерами без абзацу
і без лапок, після нього ставлять двокрапку.
Нижче з абзацу формулюють зміст дій, що мають бути виконані.
Розпорядча частина поділяється на пункти
і підпункти, які нумерують арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути зазначені виконавці (структурні підрозділи або конкретні посадові (службові) особи), конкретні
завдання (доручення) і строки їх виконання.
Посади і прізвища виконавців, найменування
юридичних осіб або їх структурних підрозділів подають у давальному відмінку, наприклад:
«Головному бухгалтеру ТОВ «Квітка» Бист
ренькій Т. М. ...», «Заступнику начальника
транспортного відділу Василенку Г. Д. ...»;
«Відділу персоналу ...», «Керівникам структурних підрозділів товариства ...».
Завдання викладається дієсловом неозначеної форми: «впровадити», «затвердити»,
«забезпечити», «зобов’язати», «організувати», «надати», «підготувати», «провести»,
«розробити», «утворити» тощо, наприклад:
«Внести зміни до штатного розпису ПАТ
«Глобус» ...», «Затвердити інструкцію з діловодства у ТОВ «Черемшина» ...», «Утворити
інвентаризаційну комісію у складі ...».
При цьому не застосовується написання неконкретних доручень, які містять слова:
«прискорити», «поліпшити», «активізувати»,
«звернути увагу» тощо.
Якщо розпорядчим документом відміняється попередній розпорядчий документ, то в
передостанньому пункті розпорядчої частини
можуть бути вказані документи, що втрачають
чинність після видання даного наказу (розпорядження), наприклад: «Визнати таким, що
втратив чинність, наказ генерального директора підприємства «Про затвердження
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Положення про преміювання працівників ДП
«Перемога» від 30 грудня 2015 р. № 234».
Останній пункт розпорядчої частини в разі
потреби може містити рішення про покладення на структурний підрозділ юридичної особи
або посадову особу функцій з контролю за виконанням розпорядчого документа, наприклад:
«Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ кадрового забезпечення» або
«Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника генерального директора
ПрАТ «Райдуга» Заболотного Ю. І.». Між тим
керівник юридичної особи має право залишити
контроль за виконанням розпорядчого документа за собою, наприклад: «Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою».
Як правило, для кожного завдання визначають конкретний термін виконання. Термін має
бути реальним і відповідати обсягу робіт, які
необхідно виконати. При його визначенні слід
врахувати час доведення інформації до конк
ретних виконавців. Утім, дозволяється зазначати єдиний для всіх завдань термін виконання,
наприклад: «Встановити простій на підприємстві з 02 лютого 2016 р. до припинення дії
обставин, які створюють загрозу життю і
здоров’ю працівників підприємства».

Погодження проектів розпорядчих
документів
Проект наказу (розпорядження) обов’язково слід
погодити з усіма заінтересованими структурними підрозділами та посадовими особами, яких
безпосередньо стосується зміст цього документа, а в разі потреби — й зі сторонніми юридичними особами. Отже, погодження може бути як
внутрішнє — у межах юридичної особи — автора
документа, так і зовнішнє — за його межами.

Внутрішнє погодження
Візами оформлюють внутрішнє погодження документа в межах юридичної особи. Віза вказує
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на згоду або незгоду відповідної посадової особи зі змістом наказу (розпорядження). Візувати
розпорядчий документ можуть лише ті посадові
особи, до компетенції яких належить вирішення
завдань, сформульованих у цьому документі.
Завжди першим свою візу проставляє укладач
документа — працівник структурного підрозділу, який відповідає за підготовку проекту цього
документа. Юридичною особою може бути визначено й документально зафіксовано перелік
посадових осіб, які повинні візувати проекти
наказів (розпоряджень) та інших документів. Такий перелік доцільно додати до індивідуальної
інструкції з діловодства.
Як правило, проекти всіх розпорядчих документів погоджуються з юридичною службою
(юрисконсультом) за наявності такої служби в
юридичній особі. Віза юрисконсульта є гарантом
того, що зміст наказу (розпорядження) не суперечить чинним законодавчим і нормативним
актам, а також відповідає спеціальним вимогам
центральних і місцевих державних органів, зокрема суду, прокуратури, податкової, санітарноепідеміологічної та інших контролюючих служб.
Проекти розпорядчих документів, виконання яких потребує фінансового забезпечення,
обов’язково погоджуються з фінансовою службою (бухгалтерією).
Віза складається з таких елементів:
 найменування посади особи, яка візує
проект документа;
 особистий підпис та розшифрування підпису (ініціал(и) і прізвище) посадової особи;
 дата візування.
Наприклад:
Головний бухгалтер
Гайова С. П. Гайова
19.01.2016

Візи проставляють лише на першому примірнику документа, який долучають до відпо-
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відної справи. Цей реквізит розміщують нижче
реквізиту «Підпис» на лицьовому або на зворотному боці останнього аркуша документа.
У разі непогодження проекту розпорядчого
документа посадовою особою, яка має зауваження і (або) пропозиції до змісту документа,
на проекті оформлюють відповідну візу за такою формою:
Начальник відділу кадрів
Стариченко Р. Л. Стариченко
Зауваження і пропозиції додаються
20.01.2016

Перед представленням на розгляд керівника
юридичної особи погодженого проекту наказу (розпорядження) виконавець має ретельно
перевірити та уточнити всю інформацію, викладену в документі. Якщо ж у процесі доопрацювання проекту до нього було внесено значні
виправлення й уточнення, то він підлягає пов
торному погодженню.

Зовнішнє погодження
Проекти розпорядчих документів, що зачіпають інтереси інших юридичних осіб, мають
попередньо погоджуватися з ними. У такому
разі в наказі (розпорядженні) оформлюють
гриф погодження або складають окремий
аркуш погодження, який додають до цього
розпорядчого документа. За наявності розбіжностей до проекту додаються зауваження
або суть розбіжностей зазначається в супровідному листі.
Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис», а за наявності внутрішніх віз —
нижче реквізиту «Візи документа», без відступу
від межі лівого поля.
Цей реквізит складається з таких елементів:
 слово ПОГОДЖЕНО (без лапок);
 найменування посади особи, яка погоджує проект документа;
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 найменування юридичної особи (входить
до складу найменування посади);
 особистий підпис та розшифрування підпису (ініціал(и) і прізвище) посадової особи;
 дата погодження.
Наприклад:
ПОГОДЖЕНО
Генеральний директор
товариства з обмеженою
відповідальністю «Барви»
Павленко В. Г. Павленко
27 січня 2016 р.

Якщо проект розпорядчого документа необхідно погодити з кількома сторонніми юридичними особами, то на окремому аркуші паперу складають аркуш погодження, а в самому
проекті документа на місці, призначеному для
оформлення грифу погодження, зазначають:
«Аркуш погодження додається».

Підписання проектів розпорядчих
документів
Остаточно погоджений і оформлений належним чином проект наказу (розпорядження)

Виконуючий обов’язки
директора ТОВ «Мегаполіс»		

підлягає підписанню керівником юридичної
особи.
Виконавець, який готував проект розпорядчого документа, подаючи його на підписання керівникові, має обов’язково доповісти
йому про невраховані зауваження (якщо такі
мали місце), з приводу яких не було знайдено
компромісного рішення. Проаналізувавши їх,
керівник або вирішує взяти до уваги думки
фахівців (у цьому разі проект повертається
виконавцеві на доопрацювання), або не погоджується з ними і на свій розсуд підписує
документ.
Свій особистий підпис керівник юридичної
особи проставляє власноруч лише на першому примірнику документа, виготовленому на
бланку, де зібрано всі необхідні візи. Саме цей
примірник після виконання документа має
бути підшитим до відповідної справи. Для виконавців, зазначених у тексті наказу (розпорядження), у разі потреби виготовляється відповідна кількість копій.
У разі відсутності керівника юридичної особи
з поважних причин (перебування у відрядженні,
відпустці у зв’язку з тимчасовою непрацездастністю) розпорядчий документ має підписати
особа, яка офіційно (тобто на підставі іншого
відповідного розпорядчого документа) виконує
обов’язки керівника. У цьому разі реквізит «Підпис» оформляють таким чином:

Головатий		

О. А. Головатий

або

В. о. директора				
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Головатий			

О. А. Головатий
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Факсимільне відтворення підпису посадової
особи на розпорядчому документі за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.
Наказ (розпорядження) набуває чинності з
дати його підписання, якщо інше не обумовлено в тексті цього документа. Після підписання
забороняється вносити до розпорядчого документа будь-які виправлення й уточнення.

Доведення розпорядчих документів
до виконавців
З метою доведення змісту наказу (розпорядження) до виконавців відповідний документ
тиражують у необхідній кількості і передають
або розсилають за списком розсилки структурним підрозділам, підвідомчим юридичним
особам, а також, у разі потреби, іншим заінте
ресованим юридичним особам. Прізвища конкретних виконавців, до відома яких має бути
доведено відповідний розпорядчий документ,
зазначають у списку розсилки. Цей список готує укладач проекту документа і передає його
до служби діловодства юридичної особи разом
із самим наказом (розпорядженням).
З наказами (розпорядженнями) з ОД і АГП
(на відміну від кадрових розпорядчих документів) ознайомлюють під підпис лише в
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окремих випадках. Якщо ця процедура дійсно
необхідна, то в тексті наказу (розпорядження) має бути сформульовано таке завдання:
«Ознайомити з цим наказом під підпис головного інженера Свириденка І. Б. та виконроба Антонюка М. В.».
У цьому разі на першому примірнику розпорядчого документа на лицьовому чи зворотному
боці аркуша заздалегідь оформляють відмітку
про ознайомлення з документом «З наказом
ознайомлений(і)» і з нового рядка зазначають
посади, прізвища та ініціали працівників, а вони
самі безпосередньо під час ознайомлення проставляють особисті підписи та дату ознайомлення з документом.
Якщо є потреба ознайомити з розпорядчим
документом усіх або значну кількість працівників
юридичної особи, то в його тексті окремим пунктом формулюють таке завдання: «Ознайомити з
цим наказом працівників заводу під підпис згідно зі списком, що додається». А на окремому
аркуші паперу складають аркуш ознайомлення,
в якому в алфавітному порядку зазначають посади всіх працівників, що підлягають ознайомленню, їхні прізвища й ініціали, а самі працівники під
час ознайомлення по черзі проставляють особисті підписи та дату ознайомлення з документом.
Аркуш ознайомлення має зберігатися у
справі разом з відповідним наказом (розпорядженням) як додаток до нього. 
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Посадова інструкція
актуарія (витяги)
(код КП 2121.2)

Актуарій — це професіонал, який вивчає, розробляє та вдосконалює
математичні теорії та методології, пов’язані зі страхуванням або
програмами пенсійного/соціального забезпечення, оцінює ризики та
ймовірність настання певний подій, розраховує страхові внески,
резерви, премії тощо
<…>
2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Актуарій виконує такі функціональні зав
дання та обов’язки:
Оцінює (розраховує) необхідні норми
(ставки) страхових премій, грошових резервів і
зобов’язань, які б гарантували можливість здійснення майбутніх виплат (винагород).
Визначає або допомагає визначити політику компанії, роз’яснює складні специфічні
питання з відповідних галузей знань керівництву компанії, урядовим посадовцям, акціонерам, власникам страхових полісів або представникам громадськості.
Проектує та аналізує різні страхові та
пенсійні плани, вносить до них відповідні зміни, а також допомагає в їх адмініструванні, визначає фінансову стабільність та розраховує
страхові премії.
Аналізує статистичні дані для оцінювання (розрахунку) ймовірності (частки, частоти)
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смертельних випадків, надзвичайних подій,
захворювань, непрацездатності, виходу на
пенсію.
Забезпечує необхідну консультаційну
підтримку клієнтам.
Взаємодіє в процесі роботи з програмістами, страховиками, бухгалтерами, експертами з оцінювання збитків, а також з вищим
керівництвом компаній для надання їм допомоги з питань розробки нових напрямів бізнесу або для поліпшення існуючого бізнесу.
Надає експертну допомогу фінансовим
організаціям з питань управління ризиками та
з метою максимізації прибутку з урахуванням
здійснених капіталовкладень та пропозицій
кредитних ставок на ринку.
Розробляє (складає) таблиці ймовірностей для різних подій, таких як пожежі, природні катаклізми, втрата роботи тощо, які базуються на аналізі статистичних даних та іншої
подібної інформації.

Кадровик України
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Визначає «справедливу основу» для
розподілу додаткових грошових доходів між
учасниками страхових та рентних контрактів
у спільних підприємствах (взаємних фондах).
Готує висновки для відповідних державних органів та інших організацій, установ
щодо проектів нормативно-правових актів,
які впливають на ефективність ділової активності.
<…>

5. Повинен знати
Актуарій повинен знати (необхідні галузі
знань, дисципліни тощо наводяться у порядку
зменшення їх важливості):
Математику, у т. ч. теорію ймовірностей,
математичну статистику тощо та їх застосування на практиці.
Методологію (порядок) побудови і оцінки
актуарних моделей та актуарних розрахунків.
Економіку та бухгалтерський облік, у т.
ч. теоретичні та практичні дисципліни у сфері
економіки та бухгалтерського обліку, фінансові ринки, банківську справу, аналіз фінансової інформації та порядок підготовки відповідної звітності.
Організацію страхової справи.
Резервування, принципи страхової звітності, перестрахування та управління ризиками підприємства.
Основи програмування, відповідне прикладне програмне забезпечення, бази даних,
правила роботи з комп’ютерною та іншою організаційною (офісною) технікою.
Державну (робочу) мову, включаючи зна
чення, вимову та правила складання слів, а також граматику.
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Чинне законодавство та основи державного управління, у т. ч. відповідні нормативно-правові акти щодо страхової й актуарної діяльності,
окремі судові рішення, постанови відповідних
державних органів, положення про їх діяльність.
Основи адміністрування й управління (менеджменту), у т. ч. принципи ділової активності
(ведення бізнесу) та менеджменту, які пов’язані
зі стратегічним плануванням, виділенням та
розподілом ресурсів, моделюванням відповідних процесів.
Порядок обслуговування клієнтів та персональне обслуговування, у т. ч. принципи й
процеси надання клієнтських та персональних
послуг (оцінювання потреб клієнтів, забезпечення відповідності стандартам з обслуговування,
оцінювання ступеня задоволення клієнта тощо).
Розрахунок продажу (збуту) та маркетингу, у т. ч. принципи та методи ознайомлення,
просування та продажу продуктів чи послуг на
ринку.
Організацію роботи засобів комунікації та
інформації (медіазасобів).
Правила й норми охорони праці та пожежної безпеки.
6. Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст, магістр) без вимог до
стажу роботи.
<…>

Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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трудові судові спори

Євгенія Каляпіна,

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

Особливості
застосування законодавства

про матеріальну відповідальність
Передбачений трудовим законодавством механізм матеріальної відповідальності працівника є дієвим інструментом захисту фінансових інтересів роботодавця, забезпечення цілісності та збереження майна підприємства. Здавалося
б, останнє мало б приваблювати й самого працівника, адже рівень заробітної
плати та обсяг інших благ перебуває в тісному зв’язку з добробутом компанії.
Проте життя демонструє зовсім інші сценарії матеріальних взаємин між працівником і роботодавцем, ареною яких часто стає зал судових засідань, а дійовими особами виступають позивач і відповідач. До слова, справи щодо стягнення
матеріального збитку з працівника на даний момент є єдиною категорією трудових спорів, в яких власник підприємства має можливість виконати роль
позивача. Щоб уберегти роботодавців від цієї далеко не радісної перспективи
або хоча б забезпечити більш оптимістичний кінець «п’єси», у цьому циклі статей ми розглянемо найпоширеніші помилки, що стосуються практичної реалізації норм про матеріальну відповідальність, та особливості розгляду таких
справ у суді

Недотримання обов’язкових умов
для залучення працівника до матеріальної відповідальності
Нагадаємо, що основоположні моменти, які
стосуються притягнення працівників до матеріальної відповідальності, її види та межі,
порядок відшкодування збитків зафіксова-
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ні в статтях 130–138 КЗпП. Відповідно до
їх положень матеріальну відповідальність
визначають як обов’язок працівника відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству
внаслідок порушення покладених на нього
трудових обов’язків. Ґрунтуючись тільки на
цьому короткому визначенні, можна зробити ряд висновків щодо обов’язкових умов
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та порядку застосування цього виду відповідальності.
До матеріальної відповідальності можуть
притягатися виключно працівники підприємства, тобто особи, які перебувають з роботодавцем у трудових відносинах, у разі заподіяння шкоди саме при виконанні ними трудових
обов’язків. Обсяг таких обов’язків визначається
як законодавством, так і локальними нормативними актами (колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку,
трудовим договором, посадовими інструкціями, іншими документами, що регламентують
порядок проведення робіт, якість продукції або
виконаної роботи).
Так, статті 131 і 139 КЗпП відносять до основ
них обов’язків працівника дбайливе ставлення
до майна власника, з яким укладено трудовий
договір, і вжиття необхідних заходів до збереження матеріальних та інших цінностей підприємства. Про виконання таких обов’язків
ідеться тільки в рамках робочого часу. Тому, за
загальним правилом, працівники не несуть відповідальності за матеріальні цінності, передані
їм у процесі трудової діяльності, в період після
закінчення робочого часу і до його початку. Винятком є знову-таки випадки завдання шкоди
внаслідок порушення трудових обов’язків (наприклад, касир після закінчення робочого дня
не забезпечив зберігання грошових коштів у
встановленому порядку або співробітник використовує у вільний від роботи час майно підприємства у власних цілях).
Разом з тим не може бути підставою для
притягнення до матеріальної відповідальності невиконання роботи, не обумовленої
трудовим договором, або невиконання інших, незаконно покладених на працівника
обов’язків.
Поширеною є думка, що матеріальна відповідальність не може покладатися на неповнолітніх працівників. Тут ми стикаємося
з неправильним трактуванням статті 1351
КЗпП. Справді, відповідно до її положень
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тільки з працівниками, які досягли 18-річного
віку, можуть укладатися письмові договори
про повну матеріальну відповідальність. Однак в інших випадках на таких працівників
може покладатися відповідальність на загальних підставах.
Наступною умовою є заподіяння майну
роботодавця прямої дійсної шкоди внаслідок дій працівника.
Це означає, що матеріальна відповідальність
не може наступати за шкоду, що потрапляє до
категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за неодержані підприємством доходи.
До цієї ж категорії належить і збиток, зав
даний працівником, який перебував у стані
крайньої необхідності, під яким розуміють обставини, коли дії, якими заподіяно шкоду, вчинені з метою усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує самому працівнику, іншим
особам, а також суспільним інтересам або інтересам держави, за умови, що ця загроза за
даних обставин не може бути усунута іншими
засобами, а завданий збиток менш значний,
ніж відвернений.
Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям
їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14
(далі — Постанова № 14) прямою дійсною
шкодою вважається втрата, погіршення або
зниження цінності майна, необхідність для роботодавця провести затрати на відновлення,
придбання майна чи інших цінностей, здійснити які-небудь додаткові витрати, спричинені порушенням працівником трудових
обов’язків. Крім того, відповідно до статті 130
КЗпП не можуть включатися до шкоди, що
підлягає відшкодуванню, не отриманий або
списаний в дохід держави прибуток з підстав,
пов’язаних з неналежним виконанням працівником трудових обов’язків (так само як і інші
неодержані прибутки).
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Однак чинне законодавство передбачає винятки і з цього правила. Відповідно до останньої
редакції частини четвертої статті 130 КЗпП, яка
набрала чинності з 1 червня 2014 р., відповідальність за не одержаний роботодавцем прибуток може бути покладена лише на працівників, які є посадовими особами підприємства,
установи чи організації.
Третьою суттєвою умовою застосування роботодавцем заходів матеріальної відповідальності є наявність у діях працівника провини.
Чинне законодавство розрізняє дві форми
вини — умисел і необережність. Шкода вважається завданою умисно, якщо працівник передбачав наслідки своєї поведінки і бажав або
свідомо допускав їх настання. У разі заподіяння
збитку через необережність співробітник не передбачав наслідків свого вчинку, хоча повинен
був передбачати або легковажно сподівався їм
запобігти. Разом з тим не може бути визнано,
що витрати виникли з вини особи, якщо вона
не передбачала і не могла передбачити, що її дії
можуть призвести до втрат.
Роботодавцю ж необхідно взяти до уваги,
що відповідно до статті 138 КЗпП обов’язок довести наявність умов для притягнення працівника до відповідальності, в т. ч. його провини,
покладається на власника підприємства або
уповноважений ним орган.
Враховуючи, що названі умови є обов’яз
ковими, за відсутності хоча б однієї з них правомірність залучення працівника до матері-

альної відповідальності буде поставлена під
сумнів.
Виходячи із загальних правил, які встановлені законодавством для застосування заходів
матеріальної відповідальності, а також з аналізу
матеріалів судової практики можна виділити
найбільш типові ситуації, які перешкоджають
роботодавцю реалізувати право на відшкодування збитку, завданого його майну:
 притягнення до матеріальної відповідальності в разі, якщо працівник не порушував своїх
трудових обов’язків, або його трудові обов’язки
не були пов’язані із забезпеченням збереження
втраченого (пошкодженого) майна, а також у
разі неознайомлення працівника у відповідному
порядку з нормативними актами роботодавця,
що регламентують обсяг обов’язків працівника,
в т. ч. щодо збереження майна підприємства;
 стягнення з працівника в порядку матеріальної відповідальності витрат, що не підпадають
під категорію прямої дійсної шкоди (упущена
вигода, неодержаний прибуток і доходи тощо),
якщо він не є посадовою особою підприємства;
 притягнення до відповідальності за відсутності в роботодавця документального підтвердження вини працівника в завданому підприємству збитку;
 застосування заходів матеріальної відповідальності в разі передачі працівнику майна
без відповідного документального оформлення (тобто за відсутності доказів щодо передачі
товарно-матеріальних цінностей).

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 15 травня 2013 р. у справі № 6-25444св12 про відшкодування шкоди
З 3 вересня 2007 р. гр-ка С. працювала на посаді контролера-касира операційного відділу банку, а з 1 листопада 2007 р. — на посаді старшого контролера-касира операційного
відділу. Між відповідачкою та банком 1 листопада 2007 р. було укладено договір про пов
ну матеріальну відповідальність.
13 червня 2008 р. працівниця здійснила операцію з видачі готівки в сумі 20 000 грн. За
твердженням роботодавця, при цьому були порушені положення Порядку здійснення опе-
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рацій з видачі готівки, затвердженого постановою правління банку від 26 квітня 2004 р.:
працівниця не впевнилась у законності використання картки її пред’явником, не здійснила ідентифікації клієнта, не перевірила документи, що посвідчують особу клієнта, тощо.
Оскільки було встановлено, що власник рахунку грошові кошти не отримував, банк, посилаючись на те, що неправомірними діями відповідача банківській установі завдано шкоду,
на підставі статей 130, 134 КЗпП просив стягнути з неї на користь банку 20 000 грн.
Рішенням районного суду м. Дніпропетровська від 29 лютого 2012 р. у задоволенні позову відмовлено.
Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 17 травня 2012 р. рішення
суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким позов задоволено.
Стягнуто з гр-ки С. шкоду, завдану банку внаслідок порушення покладених на неї трудових обов’язків, у розмірі 20 000 грн.
Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України (далі — ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ вважала, що касаційна скарга гр-ки С. на зазначене рішення підлягає задоволенню з таких підстав.
Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з
того, що дії відповідача хоча й визнані неправомірними, але доказів заподіяння матеріальної шкоди банку саме її діями позивачем не надано. Сама по собі видача 13 червня 2008 р.
готівки за банківською карткою з порушенням Порядку здійснення операцій із видачі готівки
не свідчить про привласнення коштів, їх розтрату чи нестачу, оскільки попереднє зарахування коштів на банківський рахунок здійснювалось іншою особою, щодо якої відкрито провадження в кримінальній справі, а не гр-кою С., тобто між неправомірними діями відповідача
та наслідками у вигляді матеріальної шкоди відсутній причинний зв’язок та відсутня її
вина.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про задоволення позову, апеляційний суд виходив з того, що між банком та працівницею укладено договір про повну матеріальну відповідальність, вона обіймає посаду, з нею такий договір
укладено правомірно, її дії визнані неправомірними актом ревізії фінансово-господарської
діяльності від 27 травня 2011 р., отже, відповідач має нести повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної банку шкоди.
Проте з такими висновками апеляційного суду погодитися не можна, оскільки суд дійшов їх з неправильним застосуванням норм матеріального права.
За нормами статті 132 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при
виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких її заподіяно, несуть матеріальну
відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного
заробітку, крім випадків, коли законодавством вона передбачена в більшому, ніж цей заробіток, розмірі.
Під прямою дійсною шкодою, зокрема, слід розуміти втрату, погіршення або зниження
цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації здійснити витрати на
відновлення, придбання майна чи інших цінностей або здійснити зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати. Згідно зі статтею 130
КЗпП неодержані або списані в дохід держави прибутки з підстав, пов’язаних з неналежним
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виконанням працівником трудових обов’язків (так само як і інші неодержані прибутки), не
можуть включатися до шкоди, яка підлягає відшкодуванню (пункт 4 Постанови № 14).
Таким чином, обставинами, які у своїй сукупності дають підстави для застосування положень про повну матеріальну відповідальність, є: наявність прямої дійсної шкоди та її
розмір; неправомірні дії працівника, неналежне виконання ним трудових обов’язків, які
призвели до шкоди; наявність вини працівника.
Актом перевірки від 4 січня 2011 р. установлено, що спірну операцію з порушенням порядку зарахування грошових коштів здійснено через неправомірні дії іншої відповідальної
особи банку.
Таким чином, ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позову, суд першої інстанції дав оцінку зібраним у справі доказам та дійшов обґрунтованого висновку про те, що
неправомірні дії відповідача не призвели до спричинення прямої дійсної шкоди підприємству, тобто підстави, передбачені частиною першою статті 134 КЗпП, для застосування
повної матеріальної відповідальності відсутні.
Таким чином, ВССУ вирішив, що рішення апеляційного суду щодо притягнення гр-ки С.
до матеріальної відповідальності підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції
необхідно залишити в силі.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 23 вересня 2015 р. у справі № 6-18515св15 про відшкодування шкоди, зав
даної підприємству
У червні 2014 р. Державне підприємство (далі — ДП) звернулося до суду із зазначеним
позовом, посилаючись на те, що гр-н Д. працював у позивача першим заступником директора регіональної дирекції ДП. У 2013 р. на підприємстві та в усіх його філіях проходила
планова перевірка органами Державної фінансової інспекції України. Актом ревізії фінансово-господарської діяльності, зокрема, встановлено порушення норм витрат пального,
чим завдано підприємству збитків на загальну суму 70,420 тис. грн. Зазначеним актом
ревізії винним у заподіянні шкоди державному підприємству, серед інших осіб, вказано
відповідача, який у порушення наказу директора регіональної дирекції ДП від 25 червня
2012 р. не здійснював належного контролю за його виконанням.
З урахуванням положень статей 132, 133 КЗпП ДП просило стягнути на свою користь
з відповідача матеріальну шкоду, виходячи з розміру його середньомісячного заробітку,
в сумі 7 863 грн 13 коп.
У липні 2014 р. гр-н Д. звернувся із зустрічним позовом до підприємства, мотивуючи
його тим, що про існування наказу від 21 лютого 2014 р. про його притягнення до матеріальної відповідальності на виконання акту ревізії, який безпосередньо стосується його
прав та обов’язків, дізнався лише з отриманням позовної заяви ДП. Із зазначеним наказом
адміністрація його не ознайомлювала, із самим наказом він не згоден, оскільки його видано після звільнення працівника, яке відбулося 25 грудня 2013 р. Такий факт вважав порушенням строку прийняття наказу (два тижні з дня виявлення шкоди). Крім того, в наказі
не вказано на його конкретну вину в заподіянні шкоди підприємству.
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З урахуванням наведеного гр-н Д. просив визнати наведений вище наказ частково незаконним та скасувати наказ в частині притягнення його до матеріальної відповідальності.
Рішенням районного суду м. Запоріжжя від 11 грудня 2014 р., залишеним без змін
ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 12 травня 2015 р., у задоволенні позову
ДП та зустрічного позову гр-на Д. відмовлено.
За результатами розгляду касаційної скарги керівництва ДП суд зазначив таке.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач
не був ознайомлений з наказом директора регіональної дирекції про притягнення його до
матеріальної відповідальності, який було видано після звільнення працівника, що виключає можливість відшкодування ним шкоди, завданої підприємству.
Апеляційний суд погодився з такими висновками місцевого суду, зазначивши також,
що роботодавець не довів усіх складових для покладення на відповідача матеріальної
відповідальності за завдану йому шкоду, оскільки сама по собі відсутність контролю за
виконанням певними особами своїх обов’язків не означає настання відповідальності за
дії чи бездіяльність і причинного зв’язку зі шкодою. Також позивачем не доведено, які
саме трудові обов’язки відповідачем порушені.
Проте повністю погодитися з таким висновком апеляційного суду не можна.
Загальні правила щодо матеріальної відповідальності працівників визначаються главою ІХ КЗпП України, Положенням про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затвердженим Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 р. № 4204-IX (далі — Положення).
Зазначені норми матеріального права визначають як підстави й умови, так і суб’єктів
покладення матеріальної відповідальності (ст. 130, 132 КЗпП, розділ І Положення), а також
розмір такої матеріальної відповідальності (ст. 132–135 КЗпП, розділи ІІ–ІV Положення).
За змістом зазначених норм матеріального права, вирішуючи спори щодо відшкодування працівником майнової шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, суд повинен установити, зокрема, такі факти:
 чи укладено між сторонами трудовий договір;
 яка підстава покладання на працівника відповідальності за майнову шкоду;
 чи спричинена шкода діями працівника при виконанні трудових обов’язків;
 в якому обсязі майнової шкоди несе відповідальність працівник за встановлених
фактичних обставин;
 ступінь вини працівника за заподіяну шкоду (за винятком прямої дійсної шкоди);
 за яких обставин заподіяна шкода;
 чи спричинена шкода корисними мотивами;
 причинний зв’язок між порушенням трудових обов’язків і шкодою.
Апеляційний суд у порушення наведених норм належним чином не дослідив допущені
відповідачем порушення трудових обов’язків, на які посилався роботодавець, та вину працівника в завданні шкоди.
При цьому вина працівника характеризується не лише умислом, а й необережністю.
Так, умисел може полягати в тому, що працівник усвідомлює протиправність свого діяння (дії чи бездіяльності), а також передбачає негативні наслідки своєї протиправної пове-
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дінки та бажає або свідомо допускає їх настання. Необережність працівника, яка спричинила шкоду, як правило, полягає в недостатній передбачливості при виконанні трудових
обов’язків: працівник або не передбачив негативних наслідків своєї дії чи бездіяльності,
хоча міг і повинен був передбачити їх; або передбачив, однак легковажно понадіявся їм
запобігти. Якщо працівник усвідомлював, що в його діях не виявляється належної турбот
ливості про збереження майна власника, якщо він передбачав можливість настання прямої дійсної шкоди, але легковажно розраховував запобігти цим наслідкам, то має місце
необережна вина працівника у формі самовпевненості.
Апеляційний суд не дав оцінки посадовим обов’язкам відповідача, затвердженим належним чином. Зокрема, по регіональній дирекції видано наказ «Про регламент роботи
апарату управління дирекції» від 19 березня 2013 р., з яким відповідач ознайомлений під
підпис і який зобов’язує зазначених осіб належно виконувати свої посадові обов’язки,
а перший заступник несе персональну відповідальність за координацію і контроль за роботою всіх підпорядкованих відділів та структурних підрозділів за напрямками своєї роботи. Відповідачу безпосередньо підпорядковувався відділ транспортної логістики, який
складає ліміти та перевіряє витрати пально-мастильних матеріалів філії. Персональний
контроль за цією роботою відділу покладено на відповідача.
Посилання апеляційного суду на те, що зазначення в акті перевірки Державної фінансової
інспекції України від 13 грудня 2013 р. вини відповідача в заподіяній підприємству шкоді
з вимогою про її відшкодування не є належним підтвердженням протиправності його дій,
оскільки цей орган не встановлює вини, не відповідають Положенню про Державну фінансову інспекцію України, затвердженому Указом Президента України від 23 квітня 2011 р.
№ 499/2011. У зазначеному положенні передбачено, що інспекція є центральним органом
виконавчої влади і до її завдань, зокрема, належить вжиття в установленому порядку заходів
щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень
законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб.
У ході проведеної ревізії фінансової інспекції встановлено порушення відповідачем
обов’язку щодо контролю за виконанням наказу від 25 червня 2012 р. про затвердження
змін до норм витрат пального і мастильних матеріалів, що призвело до зайвого списання
пального. Зазначеному апеляційний суд належної правової оцінки не надав.
Ураховуючи те, що фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення спору, апеляційним судом не встановлені, касаційний суд скасував його рішення та направив справу на новий розгляд.

Укладання договорів про матеріальну відповідальність усупереч положенням чинного законодавства
Це питання досі залишається спірним для багатьох керівників і кадровиків, саме з ним найчастіше пов’язані розбіжності в розумінні та
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застосуванні законодавчих норм щодо обговорюваної теми.
Однією з поширених ситуацій є укладання
договорів про матеріальну відповідальність
мало не з усіма працівниками підприємства.
Мотивація адміністрації проста — щоб стимулювати працівника максимально уважно ста-
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витися до майна власника. В іншому випадку
працівник повною мірою відповідатиме за всі
можливі нестачі і псування майна. Наскільки законна така позиція?
Відповідно до статті 1351 КЗпП договори про повну матеріальну відповідальність
укладаються винятково в письмовій формі з
працівниками, які досягли повноліття, і лише з
тими з них, хто займає посади або виконує роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням,
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва
переданих їм цінностей. Як зазначається в цій
же статті, перелік таких робіт і посад, а також
типова форма договору затверджуються в порядку, визначеному КМУ. Разом з тим в Україні
до сьогоднішнього дня чинний Перелік посад і
робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою,
організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність
за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі
виробництва, затверджений постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці
та соціальних питань, Секретаріату ВЦРПС від
28 грудня 1977 р. № 447/24 (далі — Перелік
№ 447/24).
Варто звернути увагу на категоричність положень статті 1351 КЗпП щодо прямої залежності укладення договорів від посади працівника і виконуваних ним функцій. Отже, договір
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність не буде визнаний правомірним, якщо
не дотримано хоча б однієї з двох обов’язкових
умов: наявність посади в Переліку № 447/24,
а також зв’язок трудових обов’язків зі зберіганням, продажем, застосуванням у процесі виробництва, перевезенням матеріальних цінностей.
Таким чином, сам тільки факт укладення
договору про повну матеріальну відповідальність не може бути підставою для притягнення співробітника до такої відповідальнос-

№ 2 (109) лютий 2016

ті, якщо він не підпадає під категорію, з якою
роботодавцю законом дозволено укладати такі
договори.
На підставі викладеного стає очевидним,
що укладаючи договір про повну матеріальну
відповідальність без законних на те підстав, роботодавець не тільки не має права вимагати від
працівника відшкодування збитку, але й самим
фактом підписання (а в деяких випадках і примусу до підписання) договору грубо порушує
чинне законодавство про працю.
Однак для встановлення повної індивідуальної матеріальної відповідальності недостатньо
лише вищезгаданих обставин. Окрім них роботодавець повинен забезпечити виконання і
таких умов:
 товарно-матеріальні цінності мають вручатися безпосередньо працівникові під звіт, тобто на нього особисто покладається обов’язок з
їх збереження і продажу (касири, комірники,
продавці, буфетники, експедитори та інші особи, які здійснюють виробничі операції з цінностями самостійно);
 співробітнику надається окреме ізольоване приміщення або місце для зберігання,
продажу або переробки товарно-матеріальних
цінностей;
 працівник самостійно звітує перед бухгалтерією підприємства за довірені йому цінності.
Необхідно відзначити й те, що на підставі
договору повна матеріальна відповідальність
застосовується тільки за незабезпечення збереження майна та інших цінностей, переданих
працівникові в обслуговування. За інші види
прямої дійсної шкоди (наприклад, втрату майна, використовуваного для виконання трудових
функцій) такий працівник несе відповідальність
лише у випадках і в межах, передбачених законодавством.
Таким чином, перешкодою в разі необхідності стягнення з працівника шкоди на підставі
договору про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність можуть стати:
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 укладення вищезазначених договорів у
випадках та з категоріями персоналу, не включеними до Переліку № 477/24;

 незабезпечення адміністрацією умов,
необхідних для гарантованого збереження переданого працівникам майна.

Рішення апеляційного суду Полтавської області від 23 серпня 2012 р. у справі № 22-ц/
1690/2891/2012 про відшкодування шкоди, заподіяної працівником під час виконання
трудових обов’язків
У лютому 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі — Товариство) звернулося до суду з позовом про стягнення з гр-ки М. та гр-ки К., колишніх працівниць підприємства, які обіймали посади регіонального менеджера та бухгалтера-продавця відповідно, грошових коштів у сумі 8 510,90 грн як відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної Товариству.
15 грудня 2008 р. позивачем укладено з обома відповідачами як працівниками, які безпосередньо виконували роботу, пов’язану з продажем, договори про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність, згідно з якими відповідачі зобов’язувалися відшкодувати заподіяну підприємству пряму дійсну шкоду.
З метою перевірки порядку збереження товарно-матеріальних цінностей підприємства
на підставі наказу від 13 грудня 2010 р. у підрозділі, де працювали відповідачі, було проведено інвентаризацію залишків товарно-матеріальних цінностей, підзвітних відповідачам,
та виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на суму 4234,28 грн.
Відповідно до наказу від 14 грудня 2010 р. відповідачі були звільнені з роботи згідно з
пунктом 2 статті 41 КЗпП у зв’язку з втратою довіри.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 19 січня 2012 р. та висновку
додаткової судово-економічної експертизи від 8 травня 2012 р., проведена інвентаризація
відповідала вимогам чинного законодавства. Встановлена нестача на суму підтверджується документально.
Рішенням міськрайонного суду від 4 липня 2012 р. позов було задоволено частково.
З відповідачів стягнуто на користь Товариства по 2117,14 грн на відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків, та по 837,14 грн судових витрат.
Усього з кожної стягнуто по 2954,28 грн.
Частково задовольняючи позов, місцевий суд виходив з того, що працівниці були відповідальними за завдання шкоди позивачу при виконанні ними трудових обов’язків, оскільки сторони перебували в трудових правовідносинах, між ними було укладено договір про
повну матеріальну відповідальність та нестача утворилася за період їх роботи.
У своєму рішенні місцевий суд зазначав, що відповідачі, виконуючи свої трудові
обов’язки, постійно, навіть у період відпустки чи тимчасової відсутності, мали доступ до
товарно-матеріальних цінностей, ввірених їм позивачем, тому суд вважав, що заподіяна
підприємству шкода з вини відповідачів підлягає стягненню з останніх у рівних частинах.
Суд не погодився з позицією відповідачів, що виходячи з висновку додаткової судово-бухгалтерської експертизи, згідно з яким не існує можливості встановити, коли утворилася неста-
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ча товарно-матеріальних цінностей (у період роботи відповідачів чи в інший час), не доведено
позивачем заподіяння шкоди саме відповідачами. На думку суду, не заслуговувало також на
увагу заперечення відповідачів, що позивачем неправомірно укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, оскільки мало місце спільне виконання робіт.
Твердження сторони відповідачів про те, що утворенню нестачі сприяло недотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16 липня 1999 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996), в т. ч. власником (керівником) підприємства, не були визнані судом підставою для відмови в задоволенні позову, оскільки відповідачі
не надали жодних доказів, що підтверджують ці твердження, а висновки експерта, на які посилалися відповідачі, містять припущення і не є беззаперечним доказом вказаних обставин.
Розглядаючи апеляційні скарги гр-ки М. та гр-ки К., колегія апеляційного суду зазначила, що висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи, які належно
не перевірені доказами та яким не дана належна правова оцінка.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 134 КЗпП працівники несуть матеріальну
відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини роботодавцю, коли між
ними відповідно до статті 1351 КЗпП укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших
цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.
Стаття 1351 КЗпП містить положення про те, що письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть укладатися з працівниками (які досягли 18-річного віку),
які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням,
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, які містяться в Переліку № 447/24, що чинний на території
України відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії
на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р.
№ 1545-ХІІ.
Позивачем не надано суду належних доказів того, що відповідачі обіймали посади
чи здійснювали роботи, вказані у вищезазначеному Переліку, що надає право власнику
або уповноваженому ним органу укласти з працівником договір про повну матеріальну
відповідальність.
У договорах про повну матеріальну відповідальність, укладених з відповідачами 15 грудня
2008 р., вказано, що вони виконують роботу, пов’язану з продажем.
Відповідно до пункту 5 Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися
колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, затвердженого наказом Мінпраці
України від 12 травня 1996 р. № 43 (далі — Перелік № 43), до таких робіт належать роботи,
пов’язані з продажем (видачею) товарів (продукції), їх підготовкою до продажу незалежно
від форми торгівлі та профілю підприємства (організації).
Таким чином, позивач мав право на укладення з відповідачами договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, що передбачено статтею 1352 КЗпП.
За наведених обставин відсутні підстави для покладення на відповідачів відповідальності за пунктом 1 статті 134 КЗпП, оскільки з ними укладено договори про повну матеріальну відповідальність без достатніх правових підстав.
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Крім цього, відповідно до вимог статті 138 КЗпП передбачено, що для покладення на
працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган
повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 КЗпП.
Відповідно до вимог статті 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність
за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених
на них трудових обов’язків.
У разі покладення матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників
гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише
в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, якщо така шкода заподіяна
підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи встановити, чи утворилася нестача
товарно-матеріальних цінностей за період роботи матеріально-відповідальних осіб К. та
М., неможливо у зв’язку з відсутністю документів про результати попередніх інвентаризацій: у 2009 р. (перед складанням річного звіту) або у 2008 р. — під час зміни матеріальновідповідальних осіб (на день приймання-передавання справ).
Сприяти спричиненню матеріальних збитків (виникненню нестачі) могло недотримання
статті 10 Закону № 996 та пункту 3З Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.*
Аналогічних висновків дійшов експерт у висновку судово-економічної експертизи від
18 травня 2012 р.
Позивачем не доведено наявність умов, передбачених статтею 130 КЗпП, за яких на
працівника покладається матеріальна відповідальність.
У матеріалах справи відсутні відомості, які б вказували на порушення відповідачами покладених на них трудових обов’язків, винні протиправні дії (чи бездіяльність), які б
призвели до заподіяння шкоди Товариству.
За наведених обставин колегія суддів вирішила задовольнити апеляційні скарги відповідачів та відмовити Товариству в задоволенні позову про стягнення коштів.
Рішення апеляційного суду було підтримано судом касаційної інстанції. ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 6 лютого 2013 р., зокрема, зазначив
таке.
Пленумом Верховного Суду України в Постанові № 14 роз’яснено, що при вирішен
ні питання про покладення матеріальної відповідальності та про розмір шкоди, що
підлягає відшкодуванню, необхідно з’ясовувати: наявність прямої дійсної шкоди та її
розмір; якими неправомірними діями її завдано і чи входили до функцій працівника
обов’язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; в чому полягала його вина;
в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду; чи були створені умови, які забезпечували
б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з ними; який майновий стан
працівника.
* Інструкція була чинною на момент розгляду справи.
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Отже, скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд вірно виходив із того,
що позивачем не надано суду належних доказів того, що відповідачі займали посади чи
здійснювали роботи, які відносяться до Переліку № 43, що надає право власнику укласти
з працівником договір про повну матеріальну відповідальність, хоча позивач не був позбавлений такого права на час укладення договору про колективну (бригадну) матеріальну
відповідальність, не доведено наявності умов, передбачених статтею 130 КЗпП.
Ухвала апеляційного суду Луганської області від 12 вересня 2013 р. у справі
№ 2-1178/2011 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків унаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Позивач, фізична особа – підприємець, обґрунтовував свій позов до гр-на Ш., посилаючись на ту обставину, що 8 грудня 2009 р. між ними був підписаний трудовий договір, згідно з яким відповідач зобов’язувався виконувати вантажні перевезення як водій з повною
матеріальною відповідальністю та виконувати вимоги підприємця.
9 грудня 2009 р. сталося зіткнення вантажного автомобіля, який належить позивачу на
праві власності та яким керував відповідач, з іншим вантажним автомобілем, унаслідок
чого було пошкоджено вантаж та транспортний засіб, які належали ТОВ «І», тим самим
спричинено матеріальний збиток останньому в розмірі 14 735,35 грн. На відшкодування
завданої майнової шкоди позивач сплатив Товариству зазначену суму.
Крім того, внаслідок зазначеного ДТП транспортному засобу, яким керував відповідач,
було завдано значних пошкоджень. Матеріальний збиток, завданий власникові транспортного засобу з вини відповідача, склав 91 578,45 грн. Відповідач протягом 2010 р. сплатив
позивачу на погашення завданої матеріальної шкоди 5000 грн. Надалі сплачувати борг відмовився.
Позивач просив суд стягнути з відповідача на його користь суму завданої матеріальної
шкоди в розмірі 86 578 грн 45 коп., витрати на проведення авто-товарознавчого дослідження в сумі 700 грн, відшкодування в порядку регресу 14 735 грн 32 коп., моральної
шкоди в розмірі 25 000 грн, судові витрати в сумі 6140 грн 14 коп. та поновити термін
позовної давності для вирішення трудового спору.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши сторони, суд вважав позовні вимоги не обґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню з таких підстав.
Так, позивачем було допущено порушення норм трудового законодавства при прийняті
на роботу гр-на Ш.
Відповідно до статті 1351 КЗпП договори про повну матеріальну відповідальність укладаються в письмовій формі. Судом же було встановлено, що між сторонами не було укладено договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
На підставі статті 132 КЗпП за шкоду, завдану підприємству, установі, організації при
виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього
місячного заробітку.
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Відповідно до трудового договору середньомісячний заробіток відповідача складає
750 грн. Відповідач сплатив позивачу в рахунок спричиненого збитку 5000 грн, що значно
перевищує середньомісячний заробіток.
Крім того, згідно з частиною третьою статті 233 КЗпП для звернення власника або
уповноваженого ним органу до суду з питань стягнення з працівника матеріальної шкоди,
завданої підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.
Таким чином, позивач пропустив строк звернення до суду з позовом про захист його
порушених прав та не надав суду доказів, які б підтверджували наявність поважних причин
пропуску строків позовної давності.
Справа розглядалася судами неодноразово.
Рішенням апеляційного суду Луганської області від 15 листопада 2012 р. рішення районного суду від 29 березня 2012 р. скасовано та ухвалено нове, яким позов задоволено
частково. Позивачу було поновлено строк звернення до суду. Стягнуто з відповідача майнову шкоду в розмірі 101 313 грн 77 коп., 700 грн витрат на проведення авто-товаро
знавчого дослідження, 1140 грн 14 коп. судових витрат та 1000 грн витрат на правову
допомогу.
Під час розгляду касаційної скарги відповідача ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалою від 3 квітня 2013 р. визнав рішення апеляційного суду необґрунтованим з передачею справи до цієї ж інстанції на новий розгляд.
Свої висновки суд касаційної інстанції, зокрема, мотивував таким.
Статтею 132 КЗпП передбачено, що за шкоду, завдану підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього
місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток
допускається лише у випадках, передбачених законодавством.
Згідно з частиною першою статті 134 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, завданої з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до
статті 1351 КЗпП укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих
йому для зберігання або інших цілей.
Стаття 1351 КЗпП містить положення про те, що письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з
працівниками (які досягли 18-річного віку), які обіймають посади або виконують роботи,
безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням
або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік № 447/24 не
підлягає розширеному тлумаченню. Договори про повну матеріальну відповідальність
із працівниками, чиї посади (виконувані роботи) в зазначеному переліку не вказані,
юридичної сили не мають.
Відповідну правову позицію викладено в постанові Верховного Суду України 25 квітня
2012 р. у справі № 6-16цс12.
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При повторному розгляді справи апеляційний суд визнав рішення суду першої інстанції
таким, що не підлягає скасуванню або зміні, виходячи з такого.
На думку колегії суддів, матеріалам справи та нормам матеріального права відповідає
висновок суду першої інстанції про необґрунтованість позову ФОП.
З моменту підписання та реєстрації сторонами трудового договору між позивачем-роботодавцем та відповідачем-працівником виникли трудові правові відносини, які врегульовані нормами трудового законодавства.
Відповідно до частини третьої статті 136 КЗпП визначено порядок покриття шкоди,
заподіяної працівником, а саме передбачено право власника або уповноваженого ним органу в інших випадках на звернення до суду.
Згідно з положеннями статті 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність
за шкоду, завдану підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на
них трудових обов’язків, за умови, якщо така шкода заподіяна винними протиправними
діями (бездіяльністю) працівника.
На підставі статті 134 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, завданої з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли:
1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 1351
КЗпП укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної
відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для
зберігання або для інших цілей; 2) майно та інші цінності були одержані працівником під
звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами тощо.
Стаття 1351 КЗпП встановлює, що письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками,
які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва
переданих їм цінностей.
Пленум Верховного Суду України в пункті 8 Постанови № 14 роз’яснив, що розглядаючи справи про матеріальну відповідальність на підставі письмового договору про повну
матеріальну відповідальність (п. 1 ст. 134 КЗпП), суд зобов’язаний перевірити, чи належить відповідач до категорії працівників, з якими згідно зі статтею 1351 КЗпП може бути
укладено такий договір, та чи був він укладений. За відсутності цих умов на працівника за
заподіяну ним шкоду може бути покладено лише обмежену матеріальну відповідальність,
якщо згідно з чинним законодавством працівник з інших підстав не несе матеріальної відповідальності в повному розмірі шкоди.
Матеріалами справи підтверджено, що відповідач працював у позивача водієм. У трудовому
договорі зазначено, що відповідач виконує вантажні перевезення з повною матеріальною відповідальністю, однак договір про повну матеріальну відповідальність з відповідачем не укладався. Посилання в трудовому договорі про повну матеріальну відповідальність працівника не
можна вважати укладанням договору про повну матеріальну відповідальність з огляду на те,
що такий договір не відповідає типовому договору, робота відповідача не була безпосередньо
пов’язана зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у
процесі виробництва переданих йому цінностей, а посада водія не внесена до Переліку № 447/24.
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трудові судові спори

Таким чином, відповідно до трудового законодавства за встановлених обставин відповідальність відповідача обмежується його середньомісячним заробітком.
Висновок суду про порушення трудового законодавства при прийнятті відповідача на
роботу не відповідає матеріалам справи, з яких вбачається, що трудовий договір містить відомості про всі істотні умови, підписаний сторонами та зареєстрований у встановленому законом порядку. Однак, враховуючи, що зазначена помилка не призвела до неправильного вирішення справи, підстав для зміни чи скасування рішення суду колегія суддів не вбачає.
Що стосується позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди, то вона є необґрунтованою з нормативної точки зору, оскільки право на таке відшкодування працівником
не передбачено нормами трудового законодавства. Посилання позивача в позовній заяві на
норми Цивільного кодексу України (ст. 23, 1167 ЦКУ) є помилковим, оскільки правовідносини
сторін, як зазначено вище, врегульовані спеціальними нормами трудового законодавства.
Що стосується позову в частині зворотної вимоги (регресу), вона також є необґрунтованою,
оскільки відповідно до частини першої статті 1191 ЦКУ особа має право на відшкодування в
розмірі виплаченого відшкодування лише в тому випадку, якщо інший розмір не встановлений
законом. Як зазначено вище, правовідносини сторін врегульовані спеціальними нормами трудового права, які обмежують відповідальність відповідача його середньомісячним заробітком
Висновок суду про пропуск позивачем строку позовної давності відповідає правильно застосованій судом нормі матеріального права, але ця обставина не є вирішальною для відмови
в задоволенні позову з огляду на те, що позовні вимоги по суті є необґрунтованими. 
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науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Суміщення професій

та виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
Суміщення професій (посад) та виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника містять чимало спільного. Обидва види додаткових обов’язків
оформляються в межах укладеного трудового договору на одному
підприємстві, допускаються за згодою працівника і відбуваються протягом
установленої законодавством тривалості робочого часу. Виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника та суміщення посад можуть покладатися як
на одного, так і на декількох працівників

Нормативно-правові акти до теми:
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюд
жетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 Роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового заступництва» від 29 грудня 1965 р. № 30/39 (далі — Роз’яснення № 30/39);
Основними нормативними актами, які визначають порядок та умови суміщення посад, є:
 КЗпП, статтею 105 якого визначаються умови оплати суміщення професій (посад) та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від
4 грудня 1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145);
 Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р.
№ 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)», затверджена Держкомпраці СРСР
від 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ (далі — Інструкція № 53-ВЛ).
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Н

езважаючи на те що більшість вище
згаданих документів прийняті ще за
часів СРСР, вони застосовуються і сьогодні в частині, що не суперечить Конституції й законам України, та чинні відповідно до постанови ВРУ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів
законодавства Союзу РСР» від 12 вересня
1991 р. № 1545-XII.

Порядок оформлення суміщення
професій (посад)
Суміщення професій (посад) — це виконання працівником разом зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією
(посадою) протягом робочого часу за основ
ною посадою.
Для встановлення суміщення посад у штатному розписі підприємства має бути передбачена вакантна посада. Про це йдеться в пункті
9 Інструкції № 53-ВЛ, яким передбачено, що
зменшення чисельності працівників у результаті суміщення професій (посад) не може бути
підставою для зміни встановленого підприємствам, установам, організаціям ліміту чисельності та затвердженого для них штатного розпису, ліквідації підрозділів.
Суміщення посад може встановлюватися
на певний строк або без обмеження строком.
Воно може бути встановлено за заявою
працівника або на підставі прийнятого роботодавцем рішення. Якщо суміщення ініційовано роботодавцем, працівник має бути
повідомлений про зміни в організації виробництва та праці згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП не пізніше ніж за два
місяці.
Оформлюється суміщення професій (посад) наказом роботодавця (додаток 1). У наказі в обов’язковому порядку вказують назву
професії (посади), за якою відбуватиметься
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суміщення, та розмір доплати. Установлюється вона відповідно до статті 105 КЗпП на умовах, передбачених колективним договором.
Варто зазначити, що в колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко
зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата. Це пов’язано з тим, що на підставі пункту 3 Постанови № 1298 розмір такої доплати затверджено тільки працівникам
бюджетної сфери, і він становить до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за основ
ною посадою (лист Мінпраці від 25 березня
2010 р. № 319/13/84-10).
Зазначена доплата за суміщення не встановлюється керівникам бюджетних установ,
закладів та організацій, їхнім заступникам,
керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їхнім заступникам (пп. 3 п. 3 Постанови № 1298).
Доплата провадиться винятково на підставі наказу, оскільки виконання роботи за суміщенням посад не відображається в табелі обліку робочого часу. У разі відсутності вільної
посади встановлення доплати за суміщення
буде неможливим.
Оскільки працівник продовжує обіймати
свою основну посаду, записи про суміщення до
особової картки працівника та трудової книжки
не вносяться. Водночас копію наказу про встановлення суміщення можна додати до особової
справи працівника.
Суміщення професій (посад) не позначається на тривалості відпусток. Наприклад,
якщо працівник за своєю основною роботою
зайнятий на роботах із шкідливими умовами
праці, виконує їх у повному обсязі, а також виконує додаткову роботу в порядку суміщення,
за ним зберігаються передбачені законодавством пільги у зв’язку з умовами праці (додаткова відпустка).
Окремо слід зупинитися на припиненні суміщення посад. Якщо воно встановлювалося на
певний строк, виконання додаткової роботи в
порядку суміщення припиняється без видання
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Додаток 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»
НАКАЗ
02.11.2015

м. Київ

№ 112-к

Про суміщення посад
Антонюком В. П.
1. Покласти на Антонюка Василя Петровича, інспектора з кадрів, виконання обов’язків інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних
поряд з основною роботою, на умовах суміщення посад з 2 листопада 2015 р.
2. Встановити Антонюку В. П. доплату за суміщення посад у розмірі 30 %
посадового окладу інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних
відповідно до штатного розпису.
Підстава: заява Антонюка В. П. від 30.10.2015 р.
Директор

Петрик

З наказом ознайомлений:
02.11.2015

Антонюк

окремого наказу. Тобто якщо строк, який зазначений у наказі про встановлення суміщення
і на який працівникові доручалася додаткова
робота, минув, працівник повертається до виконання своєї основної роботи.
Якщо строк не було встановлено, працівник
має право надати роботодавцю заяву про припинення суміщення, на підставі якої видається
наказ (додаток 2). Оскільки встановлення суміщення обумовлювалося сторонами наперед,
слід враховувати, що якщо роботодавець не
погоджується на припинення суміщення посад
працівником, останній продовжує виконувати
обов’язки в порядку суміщення.
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Г. М. Петрик
В. П. Антонюк

Увага!
Наказ про зміну істотних умов праці видається лише за умови, що вони викликані змінами в організації виробництва і праці, тобто
раціоналізацією робочих місць, введенням
нових форм організації праці, у т. ч. переходом на бригадну форму організації праці,
і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій тощо (п. 10 постанови Пленуму
ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9).
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Суміщення посад також може бути скасовано за ініціативою роботодавця. У такому
випадку згідно із статтею 32 КЗпП працівника необхідно попередити про зміну істотних
умов праці — скасування суміщення посад —
за два місяці, про що має бути видано наказ.
З наказом працівник має бути ознайомлений в установленому порядку. Якщо працівник не матиме бажання продовжувати
роботу в нових умовах та надасть відмову від
скасування суміщення посад, він підлягатиме
звільненню за пунктом 6 статті 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці).

Виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою,
відрядженням та з інших причин, коли працівник поряд зі своєю основною роботою
виконує обов’язки тимчасово відсутнього
працівника. Таке визначення наведено, зок
рема, в листі Мінпраці від 19 квітня 2011 р.
№ 126/06/186-11.
Якщо посадовою інструкцією працівника
передбачено виконання обов’язків іншого
працівника на час його відсутності, то такі

Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»
НАКАЗ
05.02.2016

м. Київ

№ 25-к

Про припинення
суміщення посад Антонюком В. П.
1. Антонюку Василю Петровичу, інспектору з кадрів, припинити виконання обов’язків інспектора з обліку та бронювання військовозобов’язаних в порядку суміщення посад з 8 лютого 2016 р.
2. Скасувати Антонюку В. П. доплату за суміщення посад, встановлену
наказом від 2 листопада 2015 р. № 112-к з 8 лютого 2016 р.
Підстава: заява Антонюка В. П. від 05.02.2016 р.
Директор
З наказом ознайомлений:
05.02.2016
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Г. М. Петрик

Антонюк

В. П. Антонюк
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обов’язки належать до його трудової функції
та виконуються без видання окремого наказу
та без доплати.
Роботу тимчасово відсутнього працівника
покладають на працівників, які мають відповідну професійну підготовку та певну освіту,
необхідну для виконання такої роботи.
Посада, за якою відбувається виконання
обов’язків, має бути передбачена штатним розписом, але зайнята тимчасово відсутнім працівником. Тобто виконання обов’язків покладається на час відсутності основного працівника,
який обіймає цю посаду, тоді як суміщення
встановлюється лише за вакантною посадою.
Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника допускається тільки за згодою працівника (додаток 3) і на підставі наказу. У ньому можна визначити перелік видів
робіт, які тимчасово має виконувати працівник
(додаток 4).
За виконання обов’язків працівнику провадиться доплата. Її розмір установлюється
на умовах, передбачених колективним до-

говором. Але слід пам’ятати про обмеження,
встановлені законодавством щодо окремих
категорій працівників.
Так, для працівників, робота яких оплачується відповідно до Постанови № 1298, за
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника передбачена доплата в розмірі
50 % посадового окладу/тарифної ставки (пп. 3 п. 3 Постанови № 1298). А згідно з
роз’ясненнями спеціалістів Мінпраці доплати
можуть установлюватися також декільком
працівникам у розмірі до 50 % посадового
окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (ставкою заробітної
плати) відсутнього працівника (листи Мінпраці від 25 березня 2010 р. № 319/13/84-10 та
від 7 вересня 2010 р. № 784/13/84-10).
Зазначена доплата не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам (пп. 3 п. 3 Постанови
№ 1298).

Додаток 3
Директору ТОВ «Іскра»
Литвину А. Д.
менеджера з персоналу
Семенка С. Л.
Заява
Не заперечую проти виконання обов’язків інженера з охорони праці
Ткаченка І. П. в частині проведення вступних інструктажів з охорони праці
з особами, які працевлаштовуються на підприємство, на період його відрядження з 25 січня по 4 березня 2016 р.
22.01.2016
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Семенко
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Додаток 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСКРА»
НАКАЗ
25.01.2016

м. Житомир

№ 17-к

Про покладення обов’язків
тимчасово відсутнього працівника
на Семенка С. Л.
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на Семенка Святослава Леонтійовича, менеджера з персоналу, виконання обов’язків інженера з охорони праці в частині проведення
вступних інструктажів з охорони праці з особами, які працевлаштовуються
на підприємство, поряд зі своєю основною роботою на період відрядження
Ткаченка І. П. з 25 січня по 4 березня 2016 р.
2. Встановити Семенку С. Л. доплату за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника в розмірі 25 % посадового окладу інженера з охорони праці.
Підстава: доповідна записка заступника директора з кадрових питань
Лучко О. І., письмова згода Семенка С. Л. від 22.01.2016 р.
Директор
З наказом ознайомлений:
25.01.2016

Водночас на сьогодні все ще актуальною залишається постанова КМУ «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»
від 1 березня 2014 р. № 65, якою затверджено
заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених
для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами
державної влади підприємств, установ та орга-
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Литвин

А. Д. Литвин

Семенко

С. Л. Семенко

нізацій, які використовують кошти державного
бюджету. Пунктом 12 додатку вищезазначеної
Постанови передбачено тимчасове припинення
встановлення доплат за виконання обов’язків
бюджетним працівникам, крім: лікарів; фахівців
з базовою та неповною вищою медичною освітою; професіоналів з вищою немедичною освітою; наукових працівників, допущених до медичної діяльності; молодших медичних сестер;
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соціальних робітників; вихователів; помічників
вихователів; учителів; майстрів виробничого
навчання; викладачів професійно-технічних та
вищих навчальних закладів; працівників вищих
навчальних закладів, переміщених з району
проведення антитерористичної операції.
На небюджетних підприємствах розмір доплати може сягати і 100 % посадового окладу
відсутнього працівника. Конкретний розмір доплати, який залежить від складності, характеру,
обсягу виконуваних робіт та ступеня використання робочого часу, визначає керівник підприємства в наказі про покладення на працівника
обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Тобто працівник отримує заробітну плату у вигляді окладу (тарифної ставки) за посадою, яку
обіймає, та доплату — на підставі наказу про
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника.
Варто пам’ятати, що як і при суміщенні посад виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в табелі обліку використання робочого часу не відображається, оскільки
здійснюється протягом робочого часу поряд із
виконанням обов’язків за основною посадою.
Записи про виконання таких обов’язків до трудової книжки та особової картки № П-2 також
не вносяться.
Виконання обов’язків іншим працівником
припиняється у день виходу на роботу працівника, обов’язки якого виконувалися. Окремий
наказ про припинення виконання обов’язків не
видається.
Порівняння ключових ознак суміщення посад та виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника наведено в таблиці.

Тимчасове заступництво
Ще одним різновидом виконання обов’язків є
призначення працівника виконуючим обов’язки
за вакантною посадою. Таке оформлення трудових відносин нерідко трапляється на практи-
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ці, однак не завжди є правомірним. Для врегулювання цього питання слід використовувати
Роз’яснення № 30/39. Але його застосування
призводить до виникнення низки спірних ситуацій, пов’язаних зі статусом працівника.
Як визначено пунктом 2 Роз’яснення
№ 30/39, призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою не допускається, але є можливим лише за посадою,
призначення на яку здійснюється вищим органом управління. У такому випадку керівник
підприємства, установи, організації протягом
місяця з дня призначення працівника виконуючим обов’язки має подати до вищого органу
управління документи для його затвердження
на посаді. Зазначений орган у місячний строк
має розглянути це питання та повідомити керівника про результати. Таким чином, загальна
тривалість виконання працівником обов’язків
за вакантною посадою не може перевищувати
двох місяців.
Згідно з Роз’ясненням № 30/39 допускається призначення виконуючими обов’язки
за вакантною посадою як працівників підприємства, так і сторонніх осіб, які не є працівниками підприємства. У цьому випадку перед
кадровою службою постає чимало питань,
пов’язаних із внесенням запису до трудової
книжки, підписанням різних документів і наказів та вирішенням проблеми, якщо вищий
орган управління не надасть згоди на призначення працівника на посаду. Тому цей вид виконання обов’язків без крайньої необхідності
краще не використовувати та обрати інший
спосіб вирішення такої ситуації (наприклад,
передбачити виконання обов’язків у посадових інструкціях інших працівників, застосувати
тимчасове переведення за згодою працівника
відповідно до статті 33 КЗпП, а якщо потрібно
призначити виконуючою обов’язки особу, яка
не є працівником підприємства, слід спочатку отримати згоду вищого органу управління,
а потім прийняти працівника на роботу в загальному порядку).
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Таблиця
Суміщення професій (посад)

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника
Штатний розпис

Встановлюється тільки за вакантною посадою, пе- Покладається за посадою, передбаченою штатним
редбаченою штатним розписом
розписом, яку обіймає тимчасово відсутній працівник
Строк виконання роботи
Встановлюється як на певний строк, який визнача- Покладається на час відсутності працівника, який
ється в наказі, так і без визначення строку
обіймає цю посаду
Посадова інструкція
Працівник має бути ознайомлений під підпис з по- Якщо працівник виконує всі обов’язки відсутнього
садовою інструкцією за посадою, яку він суміщує працівника, він має бути ознайомлений під підпис
з його посадовою інструкцією. Якщо він виконує
частину обов’язків, вони мають бути перелічені в
наказі
Відпустки
Відпустки надаються тільки за посадою, яку обіймає працівник
Місце роботи
Працівник оформляється тільки на одному підприємстві в межах укладеного трудового договору
Робочий час
Робота виконується протягом робочого дня за основною посадою (без збільшення тривалості робочого
часу)
Облік робочого часу
Табель обліку використання робочого часу заповнюється лише за основною посадою, оскільки додаткові обов’язки виконуються протягом робочого дня
Оплата праці
Встановлюється доплата, розмір якої визначається на умовах, передбачених у колективному договорі
(відповідно до ст. 105 КЗпП)
Листок непрацездатності
Оплачується тільки за посадою, яку обіймає працівник
Особова картка
Внесення запису про суміщення або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в особову
картку № П-2 не передбачено
Особова справа
Копію наказу про суміщення або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника можна додати
до особової справи працівника
Трудова книжка
Запис про суміщення або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до трудової книжки
не вноситься
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Ярина Арсеньєва,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Цивільно-правовий
чи трудовий договір:
зробіть правильний вибір

Українським законодавством передбачено два види правовідносин, за якими
можна використовувати працю фізичних осіб. Одні з них регулюються
трудовим законодавством і виникають після укладення між роботодавцем і
працівником трудового договору. Інші регулюються цивільним
законодавством, і підставою для них є цивільно-правовий договір, укладений
між замовником та виконавцем. Що спільного та відмінного між цими
договорами, з’ясуємо в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464-VІ);
 Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня
2015 р. № 449 (далі — Інструкція № 449).

Р

озпочнемо з визначення понять «трудовий договір» та «договір цивільноправового характеру» (далі — договір
ЦПХ). Згідно зі статтею 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником і
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізич-
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ною особою (далі — роботодавець), за якою
працівник зобов’язується виконувати роботу,
визначену цією угодою, з підляганням внут
рішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні
для виконання роботи.
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Стаття 626 ЦКУ містить загальне визначення поняття «договір», згідно з яким договором є домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Крім
того, в ЦКУ є й більш конкретні визначення таких видів цивільних договорів, як договір підряду (ст. 837) та договір про надання послуг
(ст. 901). За цими договорами одна сторона
(підрядник або виконавець) зобов’язується
за завданням другої сторони (замовника) виконати роботу/надати послугу, а замовник —
прийняти та оплатити виконану роботу/надану послугу.
Як свідчить практика, окремі управлінці до
сьогодні плутають договір ЦПХ та трудовий.
Справді, вони мають спільні риси, але відмінностей все ж таки більше. Розглянемо це далі.

Що спільного між трудовим
договором та договором ЦПХ
До спільних ознак трудового договору та договору ЦПХ можна віднести такі:
 в обох договорах однією зі сторін договору є фізична особа;
 обидва договори пов’язані з виконанням роботи;
 і за трудовим договором, і за договором ЦПХ провадиться оплата;
 виплати за обома видами договорів
(зокрема, якщо договір ЦПХ укладено із
фізичною особою) підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО),
єдиним соціальним внеском (ЄСВ) та військовим збором (ВЗ);
 стаж роботи за обома видами договорів зараховується до страхового стажу, що
дає право на пенсію;
 і за трудовим договором, і за договором ЦПХ передбачена певна відповідальність
сторін, зокрема відшкодування працівником/
виконавцем збитків, завданих підприємству;
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 за невиплату чи затримку у виплаті
належних працівнику (за трудовим договором)
або виконавцю (за договором ЦПХ) коштів
вони мають право подати до суду позов про
стягнення заборгованості.

Відмінності між трудовим договором
та договором ЦПХ
Як зазначалося вище, відмінностей між трудовим договором та договором ЦПХ набагато більше, ніж спільних рис, тому для зручності наведемо їх у таблиці.

Оподаткування виплат за трудовим
договором та договором ЦПХ
Нарахована працівникові за трудовим договором заробітна плата (основна, додаткова, заохочувальні та компенсаційні виплати)
включається до фонду оплати праці підприємства. Усі доходи, що включаються до фонду
оплати праці, оподатковуються в загальному
порядку, зокрема із суми заробітної плати
утримується ПДФО за ставкою 18 % та військовий збір — 1,5 %.
Під час нарахування ПДФО база оподаткування визначається як нарахована заробітна
плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги за її наявності.
З 1 січня 2016 р. відбулися зміни в справлянні ЄСВ, зокрема тепер ЄСВ вже не утримується із заробітної плати працівників (3,6 %)
та із суми лікарняних (2 %). Крім того, розмір
ЄСВ, що нараховується «зверху» на заробітну
плату, вже не залежить від класу професійного ризику виробництва: запроваджено єдину
ставку ЄСВ у розмірі 22 % до всіх видів доходів, крім доходів працівників-інвалідів та
підприємств і організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ
та УТОС.
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Таблиця
Трудовий договір

Договір ЦПХ

Законодавство, що регулює відносини
КЗпП, інші законодавчі акти, що регулюють тру- ЦКУ, інші нормативні акти, які регулюють здійдові відносини
снення певних видів діяльності
Форма договору
Укладається, як правило, у письмовій формі.
Статтею 24 КЗпП визначені випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим (у разі укладення контракту;
якщо на письмовій формі наполягає працівник;
якщо робота відбуватиметься в умовах підвищеного ризику для здоров’я тощо)

Договір укладають у письмовій формі у випадках, визначених статтею 208 ЦКУ.
Усно можуть вчинятися правочини, які повністю
виконуються сторонами у момент їх вчинення, за
винятком правочинів, які:
— підлягають нотаріальному посвідченню або
державній реєстрації;
— для яких недодержання письмової форми
має наслідком їх недійсність (частина перша
ст. 206 ЦКУ)

Сторони договору
Роботодавець і працівник

Замовник і підрядник/виконавець
Предмет договору та мета його укладення

Укладається з метою організації процесу праці.
Предметом є виконання певної роботи (трудових функцій) за конкретною кваліфікацією,
професією, посадою

Укладається з метою досягнення певного результату. Предметом може бути виготовлення,
обробка, переробка, ремонт, виконання іншої
роботи, надання певних послуг з переданням результату замовнику

Строк дії договору
Трудовий договір може бути (ст. 23 КЗпП):
— безстроковим, що укладається на невизначений строк;
— укладеним на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
— таким, що укладається на час виконання певної роботи

Не може укладатися на невизначений строк.
За договором підряду строки виконання роботи
або її окремих етапів встановлюються безпосередньо договором (ст. 846 ЦКУ).
Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін (ст. 905 ЦКУ)

Оформлення трудових відносин
Прийняття на роботу оформлюють заявою
майбутнього працівника та наказом (розпорядженням) керівника. До дати початку роботи
працівника роботодавець повинен подати до
територіального органу ДФС за місцем обліку
як платника єдиного соціального внеску повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Прийняту на роботу особу зараховують до працівників підприємства
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Договір ЦПХ укладається без жодних заяв та наказів. Повідомлення про початок роботи також
не подається.
Підрядника або виконавця не зараховують до
працівників підприємства
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Продовження таблиці
Надання трудової книжки
У разі працевлаштування на основне місце Трудова книжка не подається, відомості про ророботи працівник має надати трудову книжку. боту за договором ЦПХ до неї не вносяться
Кадрова служба вносить до трудової книжки
запис про прийняття працівника на роботу
Внутрішній трудовий розпорядок
Працівник підпорядковується правилам внут На підрядника/виконавця не поширюються прарішнього трудового розпорядку роботодавця, вила внутрішнього трудового розпорядку. Він
виконує роботи відповідно до графіка чи ре- розподіляє свою роботу в часі на власний розжиму роботи, встановленого роботодавцем. суд, самостійно її організовує.
Працівник повинен виконувати доручену йому Підрядник має право, якщо інше не встановлено
роботу особисто і не має права передоручати її договором, залучити до виконання роботи інших
виконання іншій особі
осіб (ст. 838 ЦКУ). Виконавець послуги має надати її замовнику особисто, але якщо це передбачено договором, має право покласти виконання
договору на іншу особу, залишаючись відповідальним за його порушення (ст. 902 ЦКУ)
Підтвердження виконання обов’язків за договором
Виконання трудових обов’язків підтверджують Результат виконання роботи/факт надання понаряди, табель обліку використання робочого слуги фіксують в акті про виконання робіт/начасу
дання послуг
Оплата за договором
Працівникові нараховують та виплачують заро- Підряднику/виконавцю нараховується та виплабітну плату, розмір якої не може бути нижчим від чується винагорода за договором, розмір якої
законодавчо встановленого мінімуму. Зарплата встановлюється за домовленістю сторін та не
виплачується не рідше ніж двічі на місяць через обмежується ні мінімальним, ні максимальним
проміжок часу, що не перевищує 16 календарних розмірами. Строки виплати також встановлюють
днів, і не пізніше семи днів після закінчення пері- за домовленістю сторін у договорі (ст. 854, 903
оду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП) ЦКУ)
Загальнообов’язкове державне страхування
Працівник підлягає загальнообов’язковому Особа, яка працює за договором ЦПХ, підлягає
державному пенсійному страхуванню, обов’яз загальнообов’язковому державному пенсійному
ковому державному соціальному страхуванню страхуванню. В інших видах соціального страхувід нещасного випадку на виробництві та про- вання вона може брати участь на добровільних
фесійного захворювання, у зв’язку з тимча- засадах
совою втратою працездатності та на випадок
безробіття
Соціально-трудові гарантії
Працівник має право на трудові та соціальні Підрядник/виконавець не має права на трудові та
гарантії, передбачені законодавством, зокрема соціальні гарантії, передбачені законодавством
йому гарантується нормальна тривалість робо- для найманих працівників, у т. ч. на оплату тимчого часу, а також вихідні, святкові та неробочі часової непрацездатності
дні, оплата тимчасової непрацездатності, пільги, особливі умови праці для жінок тощо
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Закінчення таблиці
Надання та оплата відпусток
Працівник має право на щорічні та інші відпуст- Підрядник/виконавець не має права на відпустки
ки, передбачені законодавством
Відповідальність сторін за заподіяну шкоду
Працівники несуть матеріальну відповідаль- Сторони цивільно-правового договору за запоність за шкоду, заподіяну у зв’язку з невико- діяну шкоду несуть майнову відповідальність. За
нанням або неналежним виконанням трудових нормами цивільного законодавства (ст. 623 ЦКУ)
обов’язків. Працівник несе відповідальність діє принцип повного відшкодування шкоди, тобтільки за пряму дійсну шкоду в розмірі не біль- то окрім прямої дійсної шкоди виконавець/підше його середнього місячного заробітку (крім рядник несе відповідальність і за прибуток, який
випадків, установлених ст. 132, 134 КЗпП) та за замовник не одержав з його вини.
умови, що вона заподіяна підприємству його Замовник не несе відповідальності за організапротиправними діями (бездіяльністю). Праців- цію підрядником/виконавцем виробничого проник не несе відповідальності за неодержаний з цесу, оскільки вони здійснюють це самостійно та
його вини прибуток (упущену вигоду).
на власний ризик
Роботодавець, у свою чергу, несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника
внаслідок незабезпечення умов праці, за порушення прав працівника на працю, незаконне переведення на іншу роботу або звільнення тощо
Відрядження
За розпорядженням керівника підприємства Підприємство не може направити у відрядженпрацівника може бути направлено в службове ня виконавця робіт (послуг) за договором ЦПХ,
відрядження для виконання доручення поза оскільки відносини між ними не є трудовими
місцем його постійної роботи. Підприємство
може направляти у відрядження своїх працівників та членів керівних органів
Охорона праці
Роботодавець зобов’язаний забезпечити пра- ЦКУ не встановлює жодних вимог до замовника
цівнику безпечні та нешкідливі умови праці щодо створення безпечних та нешкідливих умов
(ст. 153 КЗпП). У разі шкоди, заподіяної пра- праці виконавця. Підрядник і виконавець виконуцівникові каліцтвом або іншим ушкодженням ють свою роботу на власний ризик
здоров’я, пов’язаним із виконанням трудових
обов’язків, власник або уповноважений ним
орган повинен здійснити відповідне відшкодування (ст. 173 КЗпП)
Припинення договору
Трудовий договір припиняється одночасно зі Договір підряду припиняється після виконання
звільненням працівника, що оформляється на- роботи та передавання результатів її замовникові
казом керівника підприємства. Припинення тру- та оплати виконаної роботи, про що складається
дового договору може відбуватися на підставі акт, який підписують сторони. Договір про настатті 36 КЗпП, а також з ініціативи працівника дання послуг може бути припинений у тому чис(ст. 38, 39 КЗпП) або з ініціативи роботодавця лі шляхом односторонньої відмови від договору.
(ст. 40, 41 КЗпП). Про звільнення працівника Запис про розірвання (припинення) договору
робиться запис у його трудовій книжці
ЦПХ у трудовій книжці не робиться
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Також змінилася і максимальна величина доходу для справляння ЄСВ — вона дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму
для працездатних осіб (раніше — 17 розмірам
прожиткового мінімуму). Звертаємо увагу,
що протягом року ця величина не є постійною: вона змінюється разом зі зміною розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня 2016 р.
максимальна сума доходу для справляння
ЄСВ становить 34 450,00 грн.
Приклад
Працівника прийнято на роботу за
трудовим договором. Його посадовий оклад — 7000,00 грн.
У січні 2016 р. працівнику була нарахована
заробітна плата в розмірі посадового окладу. Інших нарахувань не було. Припустимо,
що індексація також не проводилася.
Розрахуємо суми утримань та нарахувань
на заробітну плату працівника, суму зар
плати до виплати, а також загальну суму
витрат підприємства на оплату праці
працівника в січні 2016 р.:
 сума ПДФО — (7000,00 грн × 18 %) =
1260,00 грн.
 сума ВЗ — (7000,00 грн × 1,5 %) =
105,00 грн.
 сума зарплати до виплати працівнику —
(7000,00 грн – 1260,00 грн – 105,00 грн) =
5635,00 грн.
 сума ЄСВ, яку слід нарахувати на зар
плату працівника, — (7000,00 грн × 22 %) =
1540,00 грн.
 загальна сума витрат щодо цього працівника — (7000,00 грн + 1540,00 грн) =
8540,00 грн.
Нарахована виконавцю/підряднику за
договором ЦПХ винагорода не належить до
фонду оплати праці підприємства. Разом з
тим якщо виконавець або підрядник є фізич-
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ною особою (не підприємцем), то сума такої
винагороди включається до складу їхнього
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу і підлягає оподаткуванню.
Аналогічно заробітній платі із суми винагороди за договором ЦПХ з 1 січня 2016 р.
вже не утримується ЄСВ.
Також, так само, як і заробітна плата, сума
винагороди обкладається ПДФО за ставкою
18 %. При цьому база оподаткування визначається як нарахована сума винагороди за
договором ЦПХ, без застосування податкової
соціальної пільги.
На виплати за договором ЦПХ нараховується ЄСВ у розмірі 22 %, тобто як і на заробітну плату. Однак, на відміну від заробітної
плати, ЄСВ нараховується на будь-яку суму
винагороди за договором ЦПХ, незалежно від
її розміру, без обмеження максимальною величиною. Ця норма є однією з новацій 2016 р.
Із суми винагороди утримується військовий збір у розмірі 1,5 %.
Приклад
Підприємство уклало з фізичною
особою цивільно-правовий договір щодо
надання послуг з програмування. Строк
дії договору — з 1 січня 2016 р. по 31 січня
2016 р. Сума винагороди за договором —
7000,00 грн. Сторони підписали акт про
надання послуг 31 січня 2016 р. Розрахуємо суми утримань та нарахувань
на винагороду виконавця за договором,
суму винагороди до виплати, а також
загальну суму витрат підприємства на
оплату праці виконавця:
 сума ПДФО — (7000,00 грн × 18 %) =
1260,0 грн.
 сума ВЗ — (7000,00 грн × 1,5 %) =
105,00 грн.
 сума до виплати працівнику —
(7000,00 грн – 1260,0 грн – 105,00 грн) =
5635,00 грн.
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 сума ЄСВ, яку слід нарахувати на винагороду працівника, — (7000,00 грн ×
22 %) = 1540,00 грн.
 загальна сума витрат щодо цього
працівника — (7000,00 грн + 1540,00 грн) =
8540,00 грн.
Щодо утримання, нарахування та сплати
ПДФО, ЄСВ і ВЗ, то і з винагороди за договором
ЦПХ, і з заробітної плати вони повинні утримуватись/нараховуватись у момент нарахування
доходу та бути перераховані до бюджету під час
виплати такого доходу. Якщо ж заробітна плата
чи винагорода нараховані, але не виплачені, то
ПДФО, ЄСВ та ВЗ все одно слід сплатити в строки, встановлені для місячного податкового періоду, зокрема ЄСВ — не пізніше 20 числа наступного місяця (абзац перший частини восьмої ст. 9
Закону № 2464-VI), а ПДФО і ВЗ — не пізніше 30
календарних днів, що настають за місяцем нарахування доходу.
Якщо договір ЦПХ укладено з фізичною особою — підприємцем, то оподаткування його
винагороди здійснюється по-іншому, а саме за
загальними правилами, встановленими для підприємців, якщо такий підприємець надасть копію документа, що підтверджує його державну
реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Переваги для сторін договору
Більшість роботодавців періодично замислюються над тим, який договір їм вигідніше
укладати: трудовий чи договір ЦПХ. Вище вже
було розглянуто, що спільного та відмінного
між цими двома видами договорів, і можна
відзначити, що обидва мають для сторін договору як свої переваги, так і недоліки.
Так, уклавши з працівником трудовий договір, роботодавець може встановити йому випробування з метою перевірки його відповідності
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дорученій роботі. Якщо буде встановлена невідповідність працівника роботі, на яку його приймають, роботодавець має право звільнити такого працівника протягом строку випробування.
Також за трудовим договором роботодавець має більше можливостей, щоб заохотити
працівника працювати краще: він може виплачувати йому премії, встановити надбавки
чи доплати, пов’язані з виконанням працівником трудових функцій, що, у свою чергу, стимулюватиме працівника ефективніше працювати на загальний результат.
Для працівника укладення трудового договору, безумовно, має більше переваг, ніж
виконання робіт чи послуг за договором ЦПХ.
Це і соціальні пільги та гарантії, і право на відпустки, і отримання зарплати двічі на місяць,
і впевненість у завтрашньому дні завдяки постійній роботі.
За договором ЦПХ роботодавець виступає
замовником і, уклавши такий договір, знімає
з себе всю відповідальність, покладену трудовим законодавством. Зокрема, звільняє себе
від: обов’язку створення безпечних умов праці; виплати заробітної плати в розмірі не менше мінімальної та не рідше ніж двічі на місяць;
оплати листків непрацездатності; надання щорічної відпустки. З іншого боку, роботодавець
як замовник не може здійснювати контроль за
процесом виконання робіт/надання послуг. Тобто він не може бути впевненим у тому, що виконавець/підрядник вчасно надасть послугу чи
виконає певну роботу (або її частину), що може
мати негативні наслідки. Крім того, він не може
перевірити ділові якості виконавця/підрядника,
оскільки за договором ЦПХ випробування не
встановлюється.
Для виконавця/підрядника за договором ЦПХ найбільш позитивним є те, що він
має право самостійно обирати графік роботи — головне вкластися в граничний термін,
визначений договором. Разом з тим він втрачає право на соціальні пільги та гарантії, передбачені трудовим договором.
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До 1 січня 2016 р. для роботодавця як
замовника за договором ЦПХ виходила
дещо менша сума витрат ніж за
трудовим договором, однак тепер, як
свідчать наведені приклади, ці суми
вже стали однаковими
До 1 січня 2016 р. для роботодавця як замовника за договором ЦПХ виходила дещо
менша сума витрат ніж за трудовим договором, однак тепер, як свідчать наведені приклади, ці суми вже стали однаковими.

Поради наостанок
Роботодавцям відомо, що контролюючі органи
досить прискіпливо перевіряють укладені договори ЦПХ, оскільки вбачають у цьому ухилення
від сплати податків/зборів. Тому щоб під час
перевірки в них не виникло сумнівів у дійсності
договору ЦПХ та не з’явилася можливість визнати його удаваним, тобто таким, що вчинений
для приховання іншого правочину, з відповідними неприємними наслідками, слід пам’ятати
про правильні формулювання в договорі ЦПХ.
Зокрема, у такому договорі:
 слід якомога детальніше прописати предмет договору, тобто вказати всі види робіт/
послуг;
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 не можна використовувати формулювання на кшталт «прийнято для виконання
функцій програміста» чи «виконання роботи
за професією охоронця»;
 потрібно уникати словосполучень
«заробітна плата», «оплата праці»;
 не можна посилатися на норми КЗпП у
частині визначення розміру винагороди;
 у разі укладення договору ЦПХ з однією
особою на тривалий строк, бажано, щоб розмір винагороди періодично змінювався, а не
був установлений у фіксованій сумі (що нагадуватиме заробітну плату), та підтверджувався відповідними документами (кошториси,
акти);
 не можна зазначати режим робочого
часу: наприклад, що робота виконуватиметься з 9:00 до 18:00. Слід вказати кінцевий або
проміжний термін виконання робіт/надання
послуг;
 не варто допускати ситуацій, коли після
закінчення строку дії договору ЦПХ особа продовжує виконувати роботи/надавати послуги.
За потреби в таких роботах слід укласти новий
договір ЦПХ.
 потрібно правильно зазначити назву
договору. Договір ЦПХ має називатися
«Договір підряду», або «Договір про надання
послуг», і в жодному разі він не повинен мати
назву «Трудова угода», адже трудова угода –
це фактично те ж саме, що й трудовий договір. 
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Вебінар

Кадрова звітність
На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

На підприємстві виникають непорозуміння між кадровиком та
бухгалтером щодо того, хто повинен заповнювати та здавати форму звітності № 1-ПВ. Який підрозділ (відділ кадрів чи бухгалтерія) має подавати цей звіт до органу державної статистики?
Відповідно до статті 18 Закону України «Про державну статистику» від
17 вересня 1992 р. № 2614-XII респонденти (підприємства) зобов’язані в повному обсязі за формою, передбаченою звітностатистичною документацією, у визначені
строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію. Форми державних
статистичних спостережень заповнюються на
основі форм первинної документації, зокрема
таких як: наказ про прийняття на роботу, особова картка працівника, наказ про надання
відпустки, наказ про припинення трудового
договору, табель обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжна відомість
працівника, зведена розрахунково-платіжна
відомість.

№ 11 (106) листопад 2015

Порядок заповнення форми державного
статистичного спостереження № 1-ПВ «Звіт із
праці» визначений наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 р.
№ 403.
До компетенції кадрової служби належить
розрахунок кількості працівників, який здійснюється на підставі Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом
Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286.
А до компетенції бухгалтерії належить надання
інформації зі статистики заробітної плати, що
здійснюється на підставі Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Держкомстату від 13 січня 2004 р. № 5.
Непорозуміння, про які йдеться в запитанні, можуть виникати, оскільки ці форми міс-
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тять дані, що належать до компетенції і кад
рової служби, і бухгалтерії. У цьому випадку
згуртована, командна робота дасть змогу досягнути найкращих результатів. На думку автора, уникнути непорозумінь можна шляхом
чіткого визначення обов’язків кожного спеціаліста в посадових інструкціях. Якщо ж на сьогоднішній день цього не зроблено, до вказаних

документів можна внести зміни чи доповнен
ня на підставі наказу керівника підприємства
за згодою працівника. Ця норма закріплена в
частині сьомій пункту 6 Загальних положень
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом
Мінсоцполітики України від 29 грудня 2004 р.
№ 336.

У січні 2016 р. уперше розраховую дані для інформації, що стосується квоти 5 %. Дані за які періоди необхідно вказувати під час
заповнення форми?
У січні 2016 р. заповнюється форма
за звітний 2015 р., ураховуючи дані
середньооблікової чисельності штатних працівників за календарний рік, що передує звітному, тобто за 2014 р., та вказується
чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному 2016 р.

Детальні роз’яснення щодо надання роботодавцями територіальним органам Державної
служби зайнятості інформації про зайнятість
та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,
Мінсоцполітики надає в листі від 5 листопада
2015 р. № 430/021/106-15.

Який документ може бути підставою для підтвердження статусу
для включення в інформацію по квоті 5 % батька двох дітей віком
до 6 років, дружина якого не працює?
У випадку, наведеному в запитанні,
оскільки не є можливим надати письмове підтвердження роботодавця про
умови працевлаштування дружини (про яке

йдеться в листі Мінсоцполітики від 29 серпня
2013 р. № 682/021/106-13), фактом підтверд
ження може бути копія трудової книжки дружини.

Вебінар «Звітність кадрової служби» відбувся 21 січня 2016 р. Переглянути вебінар можна за посиланням http://profpressa.com/webinar-arhiv. Наступний вебінар на тему «Система раціонального кадрового обліку на підприємстві. Внутрішній аудит кадрової документації» відбудеться 11 лютого 2016 р.
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Високі стандарти
якості обслуговування –
завдання HR-менеджера
З Андрієм Солуяновим, директором
з персоналу мережі супермаркетів VARUS,
ми говоримо про особливості управління
персоналом у сфері роздрібної торгівлі, про
актуальні проблеми та перспективи ринку
праці у цій сфері, а також про те, як у
компанії працюють над підвищенням
стандартів якості обслуговування

«Кадровик України»: Розкажіть про вашу
кар’єру в HR. Чому обрали цю професію і
як у ній розвивалися?
Андрій Солуянов: Я визначив для себе напрям

діяльності ще в студентські роки, обравши спеціальність «Менеджмент організацій». Після закінчення інституту я почав працювати в рекрутинговому агентстві, де отримав достатню базу
знань і хороший досвід, що надалі допомогло
мені відкрити власне невелике рекрутинговое
агентство. За цей період я набув багато нових
знань, відвідуючи різні тренінги з HR. Із 2003 р.
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я почав працювати в регіональному відділі управління персоналом мережі супермаркетів побутової техніки «Фокстрот». Через два роки очолив
управління HR-департаменту головного офісу
«Фокстрот». За дев’ять років роботи в цій компанії очолив HR-службу, що включало розвиток організаційної структури представництва компанії,
розробку системи підбору та системи навчання
персоналу, впровадження системи управління
талантами (закриття вакансій із внутрішнього резерву), автоматизацію всіх робочих процесів, введення системи оцінки та грейдування персоналу,
KPI для всіх категорій.
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Одночасно я здобув освіту за фахом «психотерапевт», і це дало мені цінні знання для подальшої
роботи з персоналом.
Наступною сходинкою для мене стала роздрібна
мережа Kadium Investment Group, де я повністю організував HR-департамент і розробив з нуля систему управління персоналом. Система навчання дала
приріст продажів на 8–16 %.

«Кадровик»: Як давно ви працюєте у VARUS?
Які завдання стояли перед вами?
Андрій: У компанію «Омега», що управляє мережею супермаркетів VARUS, я прийшов у травні
2015 р. На той момент тут уже були розроблені всі
HR-процеси, і переді мною стояло завдання зберегти високі стандарти управління персоналом, а також запровадити нові сучасні практики. Люди —
основний капітал компанії, і моя мета — дати можливість кожному розкрити свій потенціал.
«Кадровик»: Розкажіть про особливості управління персоналом у сфері роздрібної торгівлі.
Андрій: Успіх мереж роздрібної торгівлі залежить

від підвищення стандартів якості обслуговування
клієнтів. Основним носієм стандартів якісного обслуговування покупців є персонал магазинів. Тому
торговельні мережі потребують такої організації
управління персоналом, яка здатна врахувати особливості технологічного процесу, характеру та змісту роботи в мережевих магазинах, ситуації на ринку
праці, а також може адекватно реагувати на зміни
зовнішнього та внутрішнього середовища.
В організації управління персоналом у мережевих продуктових магазинах актуальний високий ступінь стандартизації діяльності та процесів,
оскільки будь-яка помилка тиражується у всіх
магазинах. У той же час стандартизація дає змогу
швидко й ефективно поширювати передові методи
організації торгівлі, праці й обслуговування покуп-
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ців на всі магазини мережі. Також важливу роль відіграють стандарти, що демонструють організаційну
культуру та конкретні переваги мережі.

«Кадровик»: Як ви працюєте над підвищенням
якості обслуговування в супермаркетах?
Андрій: Ми дотримуємося комплексного підходу
в роботі над підвищенням якості обслуговування.
У різних компаніях якість обслуговування сприймається по-різному. Одні компанії дотримуються
затверджених стандартів, спілкуючись із клієнтами
завченими фразами. Інші — не бояться виходити
за межі шаблонів і знаходять індивідуальний підхід
до кожного клієнта. Ось і ми прагнемо вирішувати
будь-які проблеми, які можуть виникнути у клієнта, вибудовуємо з покупцями довгострокові й емоційно теплі відносини. Для підвищення якості обслуговування мережа супермаркетів VARUS побудувала багатовекторну систему зворотного зв’язку
з клієнтами: у нас працює гаряча телефонна лінія,
є форма звернень на офіційному сайті, ми активно відповідаємо на будь-які запити в соціальних
мережах. Також покупці можуть залишати записи
в «Книзі відгуків» у будь-якому з наших супермаркетів або безпосередньо звертатися до адміністратора торговельного залу. Всі запити надходять до
єдиного реєстру та відразу ж перенаправляються
співробітникам, відповідальним за вирішення конкретної проблеми. Щотижня менеджмент компанії
аналізує запити та звернення і вживає заходів для
усунення проблем.
Зворотний зв’язок — це основний інструмент
для підвищення якості обслуговування та лояльності покупців до мережі супермаркетів VARUS. Прислухаючись до думки наших клієнтів і реагуючи на
всі запити, ми не лише покращуємо якість обслуговування, але і вивчаємо ринок.
Також важливим для поліпшення якості обслуговування є постійне навчання та підвищення кваліфікації співробітників.
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«Кадровик»: Розкажіть про найбільш успішні
реалізовані проекти.
Андрій: Ми запустили проект Mystery Shopping

(«Таємний покупець»), за допомогою якого оцінюємо якість обслуговування та за необхідності
відразу ж вносимо зміни в стандарти роботи. Ми
регулярно проводимо тестування, виявляємо слабкі місця, організовуємо тренінги для персоналу
та підбиваємо підсумки повторним тестуванням.
Також ми постійно аналізуємо роботу керівників
і менеджерів із персоналу, розробляємо стратегії
мотивації та поліпшення сервісу в мережі супермаркетів VARUS.
Мережа супермаркетів VARUS співпрацює з
вузами та професійно-технічними навчальними
закладами. Як правило, ми беремо під опіку студентів-випускників і під керівництвом досвідчених
наставників даємо їм змогу пройти переддипломну практику й отримати цінний досвід. Після проходження практики у всіх студентів є можливість
залишитися працювати в мережі супермаркетів
VARUS.

«Кадровик України»: Найбільш поширена
проблема в роздрібному секторі — висока
плинність персоналу. Чи актуальна для вашої
компанії ця проблема? Як її вирішуєте?
Андрій: Плинність — це особливість роботи в роздрібному секторі.
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Щоб звести плинність кадрів до мінімуму, мережа супермаркетів VARUS особливу увагу приділяє
формуванню командного духу в колективі, а також
створює умови для навчання та просування співробітників кар’єрними сходами. Деякі навчальні програми ми робимо інтенсивними та короткими. Під
час прийняття на роботу співробітників, які працюють безпосередньо з покупцями, звертаємо увагу на
зовнішній вигляд і поведінку людини, в нас високі
вимоги до компетентності кандидатів.

«Кадровик України»: Розкажіть про актуальні
проблеми та перспективи ринку праці у сфері
роздрібної торгівлі.
Андрій: Економічна криза, яку зараз переживає
Україна, позначається і на ринку праці в роздрібній
торгівлі. Зниження рівня платоспроможності українців негативно позначається на доходах торговельних мереж, і, як наслідок, вони змушені переглядати
свої бізнес-стратегії, в т. ч. щодо своїх співробітників. За ситуації, коли компанії не можуть надмірно
збільшувати витрати на оплату праці, важливого
значення набуває нематеріальна мотивація персоналу та створення комфортних умов праці.
Ми очікуємо, що найближчими роками буде
об’єктивне зростання попиту на продавців, касирів,
кухарів, пекарів.
Незважаючи на кризу, мережа супермаркетів
VARUS відкрила 23 нових магазини протягом
2014–2015 рр., створивши більше 1000 нових робочих місць. 
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Як зробити

наради більш
продуктивними?
Наталія Гаріна,

експерт з управління персоналом
консалтингової компанії «NextLevel»

Група людей, які дотримуються однієї й тієї ж думки, висловленої
авторитетом, може розглядатись як один розум. Коли ж різні люди
зберуться після роздумів, самоперевірки, дебатів, тоді їх спільна
думка буде найбільш вірною.
Аль-Фарабі, філософ Х ст.

Н

аради за участю менеджменту, клієнтів,
партнерів, очні та дистанційні наради, річні,
квартальні й звітні… Від однієї згадки про
нараду, що має невдовзі відбутися, багатьом
хочеться застогнати. А даремно, адже такий захід
може бути вкрай дієвим і захоплюючим, якщо
всерйоз поставити собі за мету оптимізацію якості
нарад та використовувати кілька простих інструментів. У статті розглянемо, як працює механізм
наради та як налагоджувати його елементи.
Чи намагалися ви колись підрахувати, скільки
часу ви (або менеджери вашої компанії) проводите
на нарадах? А які результати були отримані в ході
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цих нарад? Чи відповідають результати витраченому часу?
Кожен може пригадати нараду, на якій обговорювалися несуттєві питання за участю кількох
топ-менеджерів. І хоча наради є одними з основних
інструментів управлінця, їх ефективність часто є
вкрай низькою.
«Знову ця нарада…», «Візьму із собою на нараду комп’ютер і спокійно попрацюю», «Якби не ці
нудні наради, моя робота приносила б мені більше
задоволення». Коли я чую такі зітхання, я уявляю
собі лікаря, який каже, що якби не лікування пацієнтів, його робота була б цікавішою і спокійнішою.
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Підвищуючи цінність рішень, що
приймаються на нараді,
і зменшуючи її тривалість та
кількість учасників, можна
отримати максимально
ефективний захід

Таке ставлення до нарад є
парадоксальним, оскільки
в суті такого заходу не криється нічого нудного. Адже
за визначенням, нарада — це
динамічна взаємодія між
людьми, яка виникає під час
обговорення важливих тем і
результатом якої має стати узгоджене рішення.
І тим не менше щодня проводяться тисячі неефективних і нудних нарад.
Пропоную звернутися до статистики США: у середньому в цій країні щодня проводиться близько
11 млн нарад. Кожен спеціаліст бере участь у 62
нарадах за місяць. Але 50 % часу на нараді витрачається даремно. Якщо вона триває годину, а спеціаліст витрачає 31 годину на неефективні наради,
це становить майже чотири робочих дні на місяць.
Легко можна порахувати вартість такого заходу для
підприємства.

Ефективність наради
Ефективність наради можна обчислити за допомогою простої формули:
Ен = Цр/Ч × Ку ×Зс,
де Ен — ефективність наради;
Цр — цінність прийнятих рішень;
Ч — час;
Ку — кількість учасників;
Зс — середня зарплата учасників.
Таким чином, підвищуючи цінність рішень, що
приймаються на нараді, і зменшуючи її тривалість
та кількість учасників, можна отримати максимально ефективний захід.
Переважна більшість компаній, в яких мені довелося працювати чи консультувати, використовували однакову схему нарад. Це формальні зу-
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стрічі у вигляді щоденних
п’ятихвилинок, розтягнутих
на добрих півтори години,
або річних нарад-корпоративів з обов’язковим святковим застіллям.
Майже всі керівники
припускаються однакової
помилки: вони намагаються вмістити в одну нараду
всі питання, які виносяться на обговорення. Прагнучи скоротити час наради, вони намагаються проводити їх щотижня або раз на місяць і вмістити в обговорення все: від стратегії продажу до замовлення
паперу для принтера.
Якщо відійти від формального підходу, на практиці можуть застосовуватися такі види нарад:
 Річна нарада. Проводиться за межами офісу
за участю топ-менеджменту. Підбиваються підсумки роботи за минулий рік, обговорюється стратегія
компанії на наступний. Річну нараду важливо не перетворювати на корпоративну вечірку.
 Квартальна нарада. Проводиться для оцінки обраної стратегії, роботи команди, обговорення
нових тенденцій. Таку нараду бажано також проводити за межами офісу, але не перевантажувати розважальними заходами.
 Щомісячна нарада. Обговорюються питання, що впливають на довгостроковий успіх проекту
(одна-дві проблеми). Завдання учасників — підготувати необхідну інформацію, а керівника — сприяти дискусії.
 Щотижнева нарада. Підбиваються підсумки тижня, корегуються плани, відбувається обмін
інформацією. Для цієї наради важливо заздалегідь
визначати регламент та не відволікатися на сторонні питання.
 Щоденна оперативна нарада. Обговорюються лише термінові адміністративні питання, нарада може проводитися навіть у неповному складі.
Кожен з цих видів наради виконує певне зав
дання. Річна нарада передбачає підбиття підсум-
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ків роботи за рік, трансляцію стратегії від топменеджменту до працівників, роз’яснення цілей і
мотивацію на досягнення. Іноді для працівників це
єдина можливість побачити топ-менеджмент наживо та зарядитись духом корпоративної культури.
Тому річна нарада є важливим елементом мотивації працівників.
Квартальні та місячні наради — це проміжні етапи на шляху до досягнення річних цілей. Вони дають
змогу оперативно простежити ефективність і швидкість руху в напрямку поставлених завдань, а також
вчасно помітити перешкоди і скоригувати план дій.

На оперативних щотижневих і щоденних нарадах варто коротко обговорювати ефективність
роботи команди, відслідковувати завантаженість
працівників і доступність ресурсів.

Атмосфера наради
Окрім вибору форми наради та формальної її
організації не менш важливе значення має атмосфера, в якій проходить нарада, та настрій її
учасників.

Поширені помилки під час проведення нарад
 Проводяться нерегулярно.
 Призначаються раптово.
 Не визначено теми, немає регламенту, учасники і сам ведучий до кінця не знають, про що
йтиметься на нараді.
 Дублювання однієї й тієї ж повістки на кожній нараді, пережовування однієї й тієї ж
інформації.
 Керівник знає, що хоче розповісти, але не продумав, як повинен це зробити. У результаті
виникають суперечки й непорозуміння, відбувається викривлення інформації.
 Нарада постійно проходить не в повному складі.
 Керівник часто переносить наради, починає їх невчасно та проводить не за регламентом.
 Учасники не вкладаються в регламент, відволікаються, переходять з теми на тему, перебивають один одного.
 Ведучий говорить занадто довго. Учасники його не слухають, думають про своє, розмовляють один з одним.
 Керівник першим висловлює свою думку щодо питання, яке обговорюється, і учасники
вважають свою думку неважливою, не висловлюють її.
 Керівник не висловлює своєї думки, не реагує на цифри, не аналізує факти, нарада стає
нецікавою, втрачаються мета й зміст, немає стимулів до дії.
 Обговорення гарячих питань (зарплата, штрафи) перетворюється на суперечку.
 На нарадах відбувається «публічне покарання» одного або кількох учасників.
 Учасники наради, які мали підготуватися з певного питання, не зробили цього.
 Прийняті рішення не контролюються, не втілюються в життя, забуваються.
 Керівник не аналізує своїх помилок за підсумками проведення наради.
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Для будь-якого типу наради вкрай важливою
є довіра та відкритість. Якщо нарада проводиться
формально або в авторитарному стилі, наслідки
таких заходів можуть бути катастрофічними для
бізнесу, і саме такі наради славляться своєю нудністю.
Елементи атмосфери, що панує на нараді, вдало
описані Патріком Ленсіоні в його книзі з трагічною
назвою «Смерть від нарад». У простій і веселій формі автор проводить аналогію між побудовою наради і режисурою фільму. Запорукою захоплюючої
екранізації є емоційне напруження, кульмінація та
зрозуміле завершення. Так само й під час наради
наявність драми, здорового конфлікту збуджує інтерес учасників та продукує енергію для вирішення
питань.
Існує феномен, відкритий ще в 1968 р. Фредеріком Герцбергом, який називається «позитивним
циклом мотивації». Його суть полягає в тому, що
навіть незначна похвала може суттєво вплинути на
продуктивність працівників. Тому рекомендую керівникам пам’ятати про це й проводити наради на
позитивній ноті, не забуваючи відзначати прогрес і
успіхи справи.
Поза тим і критиці необхідно залишати місце,
інакше нарада перетвориться на «клуб дозвілля»,
а результати роботи над проектом можуть неприємно вразити. Якщо на нарадах панує атмосфера
відкритості та конструктиву, використовуйте практику звітування Open Task Report (OTR) — тобто
перелік завдань, які потрібно було виконати згідно
з планом, але які не виконані з тих чи інших причин.
Така форма звітності допомагає тримати руку на
пульсі та вчасно вносити корективи.

Структура наради
Кожну нараду можна умовно розділити на три етапи: підготовка, проведення наради, контроль за результатами.
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Підготовка до наради
На тренінгах, присвячених правилам проведення
нарад, учасники часто ставлять два запитання:
 Чи обов’язково регулярно скликати наради,
навіть коли потреби в них немає?
 Кого запрошувати на нараду?
Відповідаючи на перше запитання, наведу критерії, які допоможуть визначити необхідність у нараді. В інших випадках можна обійтися звичайним
обговоренням в робочому порядку. Отже, нарада
потрібна, якщо:
 проблеми, які необхідно вирішити, або зав
дання, які слід обговорити, є складними, терміновими і важливими;
 необхідно прийняти важливе рішення, яке
стосується команди;
 потрібно виробити стратегію.
Що ж до учасників наради, то їх оптимальна
кількість — від п’яти до дев’яти осіб, більшою групою складно управляти, і таке обговорення потребуватиме багато часу.
Якщо є можливість, бажано дійти згоди з працівником стосовно обговорюваного питання ще до
проведення наради. А на запланований захід рекомендовано запрошувати лише тих, з ким не вдалося домовитися поза ним. Також корисними будуть
«генератори ідей» і творчі особистості, які допоможуть групі обговорити рішення під незвичним
кутом зору. Наступною категорією, без якої недоцільно проводити нараду, є особи, які мають дати
свою згоду щодо певного питання, а також особи,
уповноважені приймати рішення. Якщо є можливість, запросіть на нараду експертів, які зможуть
дати неупереджену оцінку прийнятому рішенню
або допомогти команді з вибором шляху дій.
У моїй практиці траплялися компанії, де нарада
була своєрідною можливістю позмагатись і показати себе. Працівники радше збиралися не з метою
досягнути консенсусу, а продемонструвати свої
опозиційні погляди. Звісно, питання такої поведін-
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ки набагато глибше, ніж техніка проведення зборів,
і криється воно в особливостях корпоративної культури. Але все ж працівників, схильних конфліктувати та з якими важко домовитися, краще не запрошувати на нараду. Це стосується і тих працівників,
які у вирішенні питання задіяні формально, але обій
мають важливі посади і тому перебирають на себе
увагу на нараді.
Для того щоб перевірити, наскільки якісно ви
підготовлені до наради, рекомендується використовувати такий список дій:
 Визначити мету зустрічі (чого ви як лідер або
ініціатор зустрічі хотіли б досягнути).
 Визначити кількість учасників.

 Скласти порядок денний з послідовністю питань і доповідачів наради (для щоденних коротких
нарад не потрібен).
 Надіслати запрошення учасникам наради щонайменше за три дні до події.
 Обрати та зарезервувати приміщення на необхідний час (тривалістю 1-2 години), враховуючи
кількість учасників.
 Разом із запрошенням надіслати регламент,
зазначити інформацію, яку потрібно підготувати
кожному учаснику.
 Подбати про технічне обладнання.
 Потурбуватися про комфорт учасників наради.

Оцініть необхідність проведення наради

Кейс

Ви — генеральний директор швейної фабрики, яка складається з кількох підрозділів.
Останнім часом ви помічаєте, що ваші щотижневі наради перетворюються на суперечки, які
закінчуються конфліктами між начальниками підрозділів. Результативність нарад вкрай низька,
тому що факти, озвучені на нараді, ніде не фіксуються.
За останніми даними, загострився конфлікт між підрозділами 1 і 2. Конфлікт обумовлений
тим, що керівник підрозділу 1 категорично відмовляється постачати тканину підрозділу 2, мотивуючи тим, що йому самому не вистачає.
Водночас вам відомо, що минулого місяця закуплено 200 рулонів тканини і обсяги виробництва знизились.
Крім того, вам відомо, що робітники не задоволені низькою якістю харчування в їдальні.
Запитання:
1. Чи необхідно в такій ситуації скликати нараду?
2. Кого запросити на нараду?
3. Які питання обговорювати?

Закінчення в наступному номері
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Усміхніться

— Ти де працюєш?
— На роботі.
— А що ти там робиш?
— Додому хочу.
— Що робиш?
— Дивлюся фільм «Неадекватні люди».
— Я цей фільм на роботі з 9:00 до 18:00 дивлюсь.
Оголошення в газеті:
«Потрібний на роботу таємний покупець для перевірки автосалонів. Від вас потрібно: представницька зовнішність, юридична освіта, особисте авто
вартістю більше 200 тис. грн.
Оплата за відвідування автосалону та складання
звіту — 50 грн».
— У вас є хоч якісь рекомендації з попередньої
роботи?
— Звичайно, мені керівник порекомендував починати шукати нову роботу.

У суді розглядається справа про викрадення автомобіля:
— Звинувачений, скажіть високому судові, навіщо вам здався той автомобіль?
— Розумієте, я боявся спізнитися на роботу.
— Але чому ви не поїхали автобусом?
— Бо я не маю водійських прав категорії «С».
— Твоя дружина на роботу ходить?
— Ходить.
— Правильно! Я теж своїй на проїзд не даю.
— Уявляєш, я вчора в кабінеті свого керівника
набрався такої сміливості, що взяв і вдарив кулаком по його столу.
— Ну і як його реакція?
— Та ніяка, слава Богу, він у відпустці.
Людина стає ближчою до досконалості в ті моменти, коли вона заповнює анкету, влаштовуючись на
роботу.

Влаштовується чоловік на роботу комірником.
Його вводять в курс справи:
— Ось тут у нас плиточка.
— Добренько.
— А тут у нас шпалери.
— Чудово.
— Але зарплата в нас маленька...
— А у вас ще й гроші платять?

Ніколи не роби сьогодні те, що можна зробити
завтра. А то завтра не буде чого робити.

Журналіст бере інтерв’ю в мільйонера:
— Що вам допомогло досягнути успіху?
— Переконання, що гроші не грають жодної ролі.
Важлива тільки робота.
— І це переконання допомогло вам розбагатіти?
— Ні, я розбагатів, коли зумів переконати в цьому
підлеглих.

Коли ж ці свята нарешті закінчаться та можна
буде спокійно відпочити на роботі?
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— Лікарю, в мене депресія.
— Ну що я можу вам порадити… Найкращі ліки —
поринути з головою в роботу!
— Але я замішую бетон, лікарю.

З підвищенням пенсійного віку ми ризикуємо засиджуватися на роботі до глибокої старості.
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