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Твоя весна прийде нехай…
Святослав Вакарчук

Ми часто пишемо про зміни, однак цього місяця складається
враження, що життя на законодавчому рівні завмерло.
І це хороший знак, адже в розвинених країнах світу
законодавство не змінюється впродовж тривалого часу.
Звичайно, ми прагнемо жити в розвиненій країні, і про це так
багато говорять українські політики, демонструючи, на жаль,
протилежне. Та поки що це лише прагнення. Прагнення
настільки сильні, що нічого не виходить. Як наслідок, без змін
ми вже не уявляємо свого життя. Тому про новий, але
не існуючий поки Трудовий кодекс, не згадую, оскільки
продовжуємо працювати за нормами КЗпП.
Хотілося б, щоб із першим весняним подихом і ми повірили
в те, що невдовзі житимемо в розвиненій і стабільній країні.
І не тільки повірили, а й робити для цього значні кроки.
Шановні читачі, вітаємо вас зі святом весни! Нехай
з її приходом зникне холод та скресне крига не тільки
за вікном, а й у наших серцях. Хотілося б побажати, щоб
спів птахів приносив лише радісні вісті, щоб із першими
весняними квітами кожен з нас більше усміхався, дарував
добро та любов. І нехай настане ваша прекрасна весна,
з усмішками й теплом, і принесе щастя та успіх!
З повагою,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Пароль для прямої лінії з 01.01.2016 – 9888

1

Зміст № 3 березень 2016

ЗАКОНОДАВСТВО
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8 Офіційні роз’яснення

38 Олена Ткаченко
Механізм формування зарплати

19 Судова практика — доступно!

У січневому номері ми розглянули складові оплати
праці та як обрати оптимальну для підприємства
систему оплати. Але формування заробітної плати
відбувається в декілька етапів, з урахуванням основ
них елементів організації оплати праці. Про це та
інше йтиметься в статті

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про
затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування» від 21 жовтня
2015 р. № 1022 (витяг)

ПРАВО
Актуальна тема

28 Таміла Радченко

Звільнення за власним бажанням
чи за угодою сторін

Часто вважають, що звільнення за власним бажанням
та за угодою сторін різняться між собою лише формулюванням. Насправді кожна з цих підстав звільнення має свої відмінності, а для угоди сторін характерні
певні переваги над звільненням за власним бажанням. Які саме — з’ясуємо в статті

Пенсійне забезпечення

34 Олена Охріменко

Порядок виплати спеціальних пенсій
у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року
Наприкінці грудня минулого року Верховна Рада
України ухвалила Закон № 911, яким передбачені
зміни законодавчих норм, що пов’язані, зокрема,
з питаннями встановлення особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах
державних службовців, прокурорів, суддів тощо.
У статті розглянемо, до яких законів та які саме зміни внесено, а також якої категорії пенсіонерів вони
стосуються
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Оплата праці:
доступно для кадровика

«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

47 Олександр Клименко

Цивільний кодекс України:
що варто знати кадровикам
Ми розпочинаємо нову рубрику, в якій будемо знайомити кадровиків з іншими галузями права, які так чи
інакше пов’язані з їх роботою. Іноді вирішення питань,
що стосуються працівників підприємства, але виходять за межі трудових правовідносин, покладається на
працівників кадрових служб або служб з управління
персоналом. Наприклад, у роботі кадровиків можуть
виникнути питання на кшталт: завдання шкоди працівниками підприємству як у робочий, так і в неробочий час; реорганізація, злиття підприємств; укладення
цивільно-правових договорів тощо. Тому пропонуємо
детальніше ознайомитися з нормативно-правовими
актами, які можуть знадобитися кадровикам у роботі,
основним з яких є Цивільний кодекс України

Відповіді на запитання

56 Чи має право багатодітна мати (мати п’ятьох

дітей віком старше 16 років) на призначення
дострокової пенсії? На який розмір пенсії вона
може розраховувати?
57 Чи зараховується період мобілізації працівника до
стажу роботи для надання щорічної відпустки?
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60 Календар

ПРАКТИКА
Діловодство

62 Олена Загорецька
Розпорядчі документи з кадрових питань
Окрему велику групу розпорядчих документів становлять накази та розпорядження з кадрових питань
(особового складу), що суттєво відрізняються від
аналогічних розпорядчих документів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань
як за змістом, так і за порядком підготовки. Пропонуємо ознайомитися з класифікацією та вимогами
до підготовки й оформлення розпорядчих документів з кадрових питань

Трудові судові спори

72 Євгенія Каляпіна
Звільнення працівника у зв’язку
з втратою довіри роботодавця
Розірвання трудового договору на підставі пункту 2
статті 41 КЗпП прямо пов’язане з темою матері-
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альної відповідальності, розгляд якої ми почали в
минулому номері журналу, оскільки застосовується до категорій персоналу, які задіяні в обслуговуванні товарних цінностей і грошових коштів підприємства.
Навіть при поверховому ознайомленні з матеріалами
судової практики стає зрозуміло, що трудові спори
щодо застосування цієї норми кодексу досить поширені, а їх причиною є переважно однотипні помилки,
яких припускаються роботодавці при звільненні працівників

Кадрові документи

86 Анастасія Доля

Правила внутрішнього
трудового розпорядку
Деякі роботодавці вважають, що коли на підприємстві працює невелика кількість працівників,
то складати і затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку необов’язково. Така
думка помилкова. Розглянемо основні причини
обов’язкової наявності згаданого документа в
організації, а також з’ясуємо, яка інформація має
міститися в правилах внутрішнього трудового розпорядку, як їх складати, затверджувати та які види
дисциплінарного стягнення можна застосовувати
за порушення правил
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Зразки посадових інструкцій

98 Посадова інструкція математика-аналітика з дослідження операцій

100 Посадова інструкція наукового співробітника-консультанта (статистика)

Вебінар

102 Тетяна Заглада
Кадровий облік та аудит

Досвід фахівців

Чи обов’язково вести журнали реєстрації кадрової документації на підприємстві зі штатом 15 осіб?
Яким нормативним документом регламентується наповненість особової справи?
Чи можна використовувати в роботі бланк особової
картки № П-2, роздрукований самостійно на принтері?

Як зробити наради
більш продуктивними?

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

106

«Наша мета — суспільство вільних
і відповідальних людей»
Серед гострих питань, які виникли в Україні впродовж останніх двох років, — поява великої кількості

4

вимушених переселенців. Люди, які залишили свої
домівки через військові дії та переїхали разом зі
своїми сім’ями до інших міст, стикаються з безліччю
проблем, і одна з них — пошук роботи та соціальна
адаптація. Допомагають її вирішити працівники та
волонтери громадської організації «Центр зайнятості вільних людей». Про діяльність цієї організації
«Кадровику України» розповіла Олена Чумакова,
координатор регіональних програм

110 Наталія Гаріна

Вашій увазі пропонуємо продовження статті, що була
розміщена в попередньому номері.  З другої частини
ви дізнаєтеся про: проведення наради, конструктивні
ролі на нараді, методологію Scrum тощо

Дослідження

114 Ринок праці в цифрах і фактах
Пропонуємо вашій увазі дослідження про сучасні інструменти пошуку роботи, галузі-лідери за кількістю
вакансій тощо
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до
статті 9 Закону України «Про громадянство України» щодо встановлення спрощеного порядку прийняття
до громадянства України іноземців
та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних
Силах України» від 28 січня 2016 р.
№ 957-VIII

С

таттю 9 Закону України «Про громадянство України» доповнено новими умовами для прийняття до громадянства: для іноземців та осіб без
громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін
безперервного проживання на законних підставах на території України
встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про
проходження військової служби у Збройних Силах України.
Закон набрав чинності 19 лютого 2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

6

Постанова «Про внесення змін у додаток 25 до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 серпня 2013 р. № 703 та
визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2012 р. № 143»
від 13 січня 2016 р. № 14.

абмін оновив перелік посад працівників місцевих державних адміністрацій, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців. Додатком до Постанови наведено перелік посад держслужбовців
у місцевих держадміністраціях, які належать до третьої–шостої категорій
посад.
Втратило чинність розпорядження КМУ «Про віднесення деяких посад
працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців» від
21 березня 2012 р. № 143.
Постанова набрала чинності 23 січня 2016 р.

Постанова «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 509» від 3 лютого 2016 р. № 55

У

К

несено зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 17 липня 2013 р.
№ 509.
Підставою для накладення штрафів є:
 рішення суду про оформлення трудових відносин з працівником,
який виконував роботу без укладення трудового договору, і встановлення
періоду такої роботи або роботи на умовах неповного робочого часу в разі
фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, установі, організації;
 акт про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання ознак
порушення законодавства про працю та/або зайнятості населення, складений посадовими особами Держпраці або його територіального органу.
Крім того, не сплачені в добровільному порядку штрафи стягуються:
 в судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі
матеріалів справи, які передаються територіальним органам Держпраці;
 в судовому порядку територіальними органами Держпраці;
 органами державної виконавчої служби.
Постанова набрала чинності з 10 лютого 2016 р.

Кадровик України
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Постанова «Про затвердження Правил етичної поведінки державних
службовців» від 11 лютого 2016 р.
№ 65

З

атверджено Правила етичної поведінки державних службовців, які регулюють моральні засади діяльності державних службовців та полягають
у дотриманні принципів етики державної служби.
Правилами встановлено принципи етики державної служби. За порушення Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність
відповідно до закону.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Норм
оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної
наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок
коштів державного бюджету» від
30 грудня 2015 р. № 1263

З

атверджено Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету.
Крім того, наказом визначено, що якщо експерт при розгляді одного
об’єкта наукової та науково-технічної експертиз виконує кілька видів вищезазначених робіт, то сумарний розмір оплати з 1 грудня 2015 р. не повинен перевищувати: 411 грн — за експертизу в складі експертної групи,
індивідуальну експертизу; 624 грн — за складання висновку загалом щодо
об’єкта наукової та науково-технічної експертиз; 688 грн — за складання
висновку загалом щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз з
виконаних робіт за національними, міждержавними, галузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення.
Також при експертизі об’єкта, виконаного іноземною мовою (крім російської), розмір оплати за проведення експертизи підвищується на 15 %.
Наказ набрав чинності 5 лютого 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку
державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань, що не
мають статусу юридичної особи» від
9 лютого 2016 р. № 359/5
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З

атверджено Порядок, який визначає процедуру проведення відповідно
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,
що не мають статусу юридичної особи, права та обов’язки суб’єктів у сфері
державної реєстрації.
Наказ набрав чинності 12 лютого 2016 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ
від 21 жовтня 2015 р. № 1022
(витяг)
Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами
загальнообов’язкового державного соціального страхування
Відповідно до абзацу другого пункту 34 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 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 439),
наказую:
Затвердити приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загально
обов’язкового державного соціального страхування, що додаються.
Міністр								                  П. Розенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
21 жовтня 2015 р. № 1022

ПРИКЛАДИ
обчислення середньої заробітної плати (доходу)
за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
I. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття
1. Особа працювала на підприємстві з 2007 р. та була звільнена 15 червня 2015 р. Зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 24 липня 2015 р.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) (далі — розрахунковий період) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття, є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (реєстрації особи в державній
службі зайнятості як безробітної), а саме з липня 2014 р. по червень 2015 р.
2. До центру зайнятості з метою реєстрації як безробітної 17 липня 2015 р. звернулась внут
рішньо переміщена особа, яка має всі необхідні документи для надання статусу безробітного. На
останньому місці роботи, що знаходиться на тимчасово окупованій території України, особа перебувала в трудових відносинах з 19.07.2011 р. по 29.06.2015 р. За даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр) відсутня
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інформація про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі — єдиний внесок) за період з лютого 2015 р. по червень 2015 р. включно.
Період зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру не підтверджується сплатою єдиного внеску (у разі реєстрації особи в центрі зайнятості протягом місяця), є поважною причиною перерви
страхового стажу відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі — Закон № 1533). Розмір допомоги
по безробіттю у цьому випадку визначається за 12 календарних місяців, що передують початку цієї
перерви (тобто з лютого 2014 р. по січень 2015 р.), за які за даними Державного реєстру є дані про
нарахований та сплачений єдиний внесок.
3. Особа працювала на декількох підприємствах:
— з 08.01.2014 по 05.09.2014;
— з 25.10.2014 по 13.01.2015;
— з 13.03.2015 по 16.07.2015.
З 13.04.2015 по 24.04.2015 перебувала на лікарняному.
Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 12 серпня 2015 р.
Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (серпень 2014 р. — липень 2015 р.) заробітної плати, на яку нарахований (та з
якої згідно із законодавством сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у
розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин,
а саме: серпень 2014 р. (31 к. д.), вересень 2014 р. (5 к. д.), жовтень 2014 р. (7 к. д.), листопад
2014 р. (30 к. д.), грудень 2014 р. (31 к. д.), січень 2015 р. (13 к. д.), березень 2015 р. (19 к. д.), квітень 2015 р. (18 к. д.), травень 2015 р. (31 к. д.), червень 2015 р. (30 к. д.), липень 2015 р. (16 к. д.).
4. Особа зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 6 липня 2015 р. У трудових відносинах перебувала з 3 серпня 2010 р. по 12 травня 2015 р. За даними Державного реєстру в серпні
2014 р. та січні 2015 р. зазначена позначка «без збереження заробітної плати», а кількість днів
відсутня.
Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 р. — червень 2015 р.) заробітної плати, на яку нарахований (та з
якої сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді
без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. У разі відсутності в Державному реєстрі усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати, а саме кількості календарних днів відпустки без збереження заробітної плати, то такі дані за серпень 2014 р. та
січень 2015 р. надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органу Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або
застрахованої особи за формою згідно з додатком до Порядку.
5. Особа працювала на підприємстві з 10 січня 2013 р. по 14 червня 2015 р. Статус безробітного набула 5 липня 2015 р. За даними Державного реєстру відсутня сплата страхових внесків за
період з квітня 2015 р. по червень 2015 р.
Відповідно до п. 31 Порядку середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги по
безробіттю обчислюється з використанням даних Державного реєстру. Враховуючи, що звіт щодо
сум нарахованого єдиного внеску подається роботодавцями до фіскальних органів щомісячно до
20 числа місяця, наступного за звітним, у випадках, коли особа у наступному місяці після звільнення з роботи реєструється як безробітна, відомості Державного реєстру не містять усіх необхідних
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даних для обчислення середньої заробітної плати. Такі дані за відповідні періоди надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органів фондів або застрахованої особи за
формою згідно з додатком (п. 33 Порядку).
У випадку якщо на дату призначення допомоги по безробіттю відсутні дані про сплату єдиного
внеску за всі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться
без урахування цих періодів, до отримання відомостей про сплату за ці періоди єдиного внеску.
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 р. — червень 2015 р.) заробітної плати, на яку нарахований та сплачений єдиний
внесок за даними Державного реєстру (тобто за виключенням заробітної плати за період з квітня
2015 р. по червень 2015 р.), на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді
(враховуючи календарні дні за період з квітня 2015 р. по червень 2015 р.).
Після надходження необхідних даних до Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід) повинна бути перерахована.
6. Особа працювала на останньому місці роботи з 2007 р. Останні три роки по 2 червня
2015 р. включно перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, після закінчення якої вийшла на роботу та була звільнена 26 червня 2015 р. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 9 липня 2015 р. За даними Державного реєстру у розрахунковому періоді (липень 2014 р. — червень 2015 р.) у червні 2015 р. особа працювала
і отримала дохід.
Середньоденна заробітна плата у такому випадку обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований та згідно з законодавством
сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тобто фактична кількість
календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді згідно з даними Державного реєстру за
винятком днів перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох років).
7. Особа зареєстрована в службі зайнятості як безробітна 8 липня 2015 р., до цього працювала
за цивільно-правовими договорами, термін дії яких:
— 05.06.2014 — 25.09.2014;
— 05.11.2014 — 25.11.2014;
— 01.12.2014 — 25.04.2015;
— 05.05.2015 — 25.05.2015;
— 01.06.2015 — 25.06.2015.
Розрахунковий період — з липня 2014 р. по червень 2015 р. Для розрахунку середньоденної
заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: липень 2014 р. — 31 к. д.,
серпень 2014 р. — 31 к. д., вересень 2014 р. — 25 к. д., листопад 2014 р. — 21 к. д., грудень
2014 р. — 31 к. д., січень 2015 р. — 31 к. д., лютий 2015 р. — 28 к. д., березень 2015 р. — 31 к. д.,
квітень 2015 р. — 25 к. д., травень 2015 р. — 21 к. д., червень 2015 р. — 25 к. д.
8. Особа працювала за основним місцем роботи з 2012 р. по 30 квітня 2015 р. та одночасно
працювала за сумісництвом з 23 листопада 2014 р. по 22 червня 2015 р. Статус безробітного набула 23 липня 2015 р.
Розрахунковим періодом є період з липня 2014 р. по червень 2015 р. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 р.
по травень 2015 р. — в кожному місяці враховуються календарні дні повного місяця та в червні
2015 р. — 22 к. д.
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9. Особа працювала на підприємстві з 2007 р. Останні три роки по 02.07.2015 р. перебувала
у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та була звільнена 3 липня
2015 р. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 15 липня 2015 р.
Якщо у розрахунковому періоді (липень 2014 р. — червень 2015 р.) особа не мала заробітку з
поважної причини, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день розірвання трудового договору, на середньомісячну
кількість календарних днів (30,44).
10. Особа працювала на підприємстві з 12 серпня 2013 р. по 14 березня 2015 р. та одночасно
була зареєстрована як фізична особа — підприємець з 12 грудня 2013 р. по 22 червня 2015 р.,
проте єдиний внесок не сплачувала. В центрі зайнятості зареєструвалась 15 липня 2015 р.
Розрахунковим періодом є період з липня 2014 р. по червень 2015 р. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 р.
по травень 2015 р. — в кожному місяці враховуються календарні дні повного місяця та в червні
2015 р. — 22 к. д. При розрахунку середньоденної заробітної плати враховується заробітна плата
(дохід), на яку нарахований та з якої сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
11. Особа проходила військову службу з 19 серпня 2014 р. по 12 серпня 2015 р. Для реєстрації
в службі зайнятості як безробітна має надати всі необхідні документи, а також довідку з військової частини про строки проходження служби, які включаються до страхового стажу, та довідку
про грошове забезпечення.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється грошове забезпечення для розрахунку допомоги по безробіттю, є 12 календарних місяців, що передують місяцю реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної.
Отже, у разі реєстрації особи у службі зайнятості у серпні 2015 р. (місяці звільнення зі служби) розрахунковим періодом є серпень 2014 р. — липень 2015 р.
Якщо особа звернеться до служби зайнятості у вересні 2015 р., до розрахункового періоду
має бути включено також і місяць звільнення особи зі служби, тобто розрахунковим періодом
буде вересень 2014 р. — серпень 2015 р.
З метою збереження часу військовослужбовців в довідку про грошове забезпечення для розрахунку страхових виплат необхідно включати відомості про грошове забезпечення за останні 12
календарних місяців служби, що передують місяцю звільнення та місяць звільнення конкретної
особи зі служби (серпень 2014 р. — серпень 2015 р.).

№ 3 (110) березень 2016

11

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

II. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Приклади 1–4 щодо визначення розрахункового періоду.
Дата

Розрахунковий період

встановлення
настання
МСЕК стійкої
листка непрапочатку трудо- нещасного
втрати працездатності,
вих відносин
випадку або
цездатності,
пов’язаного
№ п/п з підприємдата складовідка про
з нещасним
ством, де
дання акта
причинно-навипадком або
стався страхо- розслідування
слідковий
профзахворювий випадок професійного
зв’язок смерті
ванням
захворювання
з ушкодженням здоров’я
1.
20.01.2012
05.07.2015
х
20.10.2015

2.

3.

13.09.2014

06.08.2015

08.07.2015

10.08.2015

05.07.2015

х

08.07.2015

х

х

01.12.2015

10.08.2015

х

для виплати
допомоги по
тимчасовій
непрацездатності

х
липень
2014 — червень 2015.
жовтень
2014 —
червень 2015
х
З 06.08 по
09.08.2015

25.12.2015
4.

20.11.2001 —
14.11.2014 —
сталевар
15.11.2014 —
25.12.2015 —
формувальник

Акт ф. П-4
10.06.2015
(за професією сталевар)

15.12.2015

17.09.2015

х

для страхових виплат у
разі стійкої
втрати працездатності та
одноразової
допомоги у
разі смерті
липень
2014 — червень 2015

х
жовтень
2014 —
червень 2015
х
З 06.08 по
09.08.2015
листопад
2013 —
жовтень 2014

вересень
2014 —
серпень 2015

III. Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по
тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця
1. Застрахована особа захворіла 20 квітня 2015 р.
Розрахунковим періодом для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період
з 1 квітня 2014 р. по 31 березня 2015 р. включно.
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2. Застрахована особа прийнята на роботу 1 червня 2015 р.
Страховий випадок (тимчасова непрацездатність) настав 22 червня 2015 р.
Розрахунковим періодом для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з
1 по 21 червня 2015 р. включно.
3. У застрахованої особи, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, в липні 2015 р. виникає право на відпустку по вагітності та пологах. Страховий
стаж застрахованої особи у розрахунковому періоді відповідно до чинного законодавства складає більше шести місяців. Посадовий оклад на момент настання страхового випадку становить
4000 грн.
Середня заробітна плата для нарахування допомоги по вагітності та пологах розраховується так:
4000 грн ÷ 30,44 = 131,41 грн
4. Листок непрацездатності по вагітності та пологах виданий з 4 вересня 2015 р. по 7 січня 2016 р.

Місяці розрахункового
періоду

Кількість календарних днів, що
Нарахована заберуться до розра- робітна плата (грн)
хунку

Заробітна плата,
що включається
до розрахунку
середньоденної
заробітної плати
(грн)

вересень 2014

30

22700,00

20706,00*

жовтень 2014

31

22700,00

20706,00*

листопад 2014

30

22700,00

20706,00*

грудень 2014

31

26500,00

20706,00*

січень 2015

31

22700,00

20706,00*

лютий 2015

28

22700,00

20706,00*

березень 2015

31

22700,00

20706,00*

квітень 2015

30

22700,00

20706,00*

травень 2015

31

22700,00

20706,00*

червень 2015

30

22700,00

20706,00*

липень 2015

31

22700,00

20706,00*

серпень 2015

31

22700,00

20706,00*

Всього

365

276200,00

248472,00

Розмір середньоденної заробітної
плати відповідно
до вимог пункту 3
Порядку

680,75

____________
* Розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.
Із урахуванням вимог пункту 4 Порядку середня заробітна плата буде становити:
20706,00 грн ÷ 30,44 = 680,22 грн.
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Оплата листка непрацездатності з урахуванням вимог пункту 2 Порядку

Дні, що підлягають
оплаті

Місяці

Нарахована сума
допомоги (грн)

вересень 2015
27
18365,94
жовтень 2015
31
21086,82
листопад 2015
30
20406,60
грудень 2015
31
21086,82
січень 2016
7
4761,54
Разом
126
85707,72
____________
* Розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Сума страхової
виплати, обчислена з
урахуванням обмежень
пункту 2 Порядку (грн)
18365,94
20706,00*
20406,60
20706,00*
4761,54
84946,08

При виконанні вимог абзацу другого та третього пункту 29 Порядку в частині визначення суми
страхової виплати в розрахунку на місяць застосовується аналогічний алгоритм обмеження.
5. Застрахована особа захворіла у вересні 2015 р.
Розрахунковим періодом є вересень 2014 р. — серпень 2015 р.
У розрахунковому періоді:
— 1, 2 серпня — вихідні;
— 3–7 серпня — щорічна відпустка;
— 8, 9 серпня — вихідні;
— 10–28 серпня — тимчасова непрацездатність;
— 29, 30 серпня — вихідні;
— 31 серпня — робочий відпрацьований день.
Місяці розрахункового
періоду

14

Заробітна плата,
що включається
Кількість каРозмір середНарахована
Кількість кадо розрахунку
лендарних днів,
ньоденної зазаробітна плата
лендарних днів
середньоденної
що беруться до
робітної плати
(грн)
у місяці
заробітної плати
розрахунку
(грн)

1
вересень 2014
жовтень 2014
листопад 2014
грудень 2014

2
30
31
30
31

3
30
31
30
31

січень 2015
лютий 2015
березень 2015

31
28
31

31
28
31

квітень 2015
травень 2015

30
31

30
31

4
2500,00
2500,00
2500,00
5000,00
(оклад + премія)
2500,00
2500,00
4000,00
(оклад + премія)
2500,00
2500,00

5
2500,00
2500,00
2500,00
5000,00

6

2500,00
2500,00
4000,00
2500,00
2500,00
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1
червень 2015
липень 2015
серпень 2015

2
30
31
31

Всього

365

3
4
5
30
2500,00
2500,00
31
2500,00
2500,00
3028,00 грн
4808,00, з них
12
403,00 грн від- (403,00 грн —
(без урахувідпускні;
пускні;
вання днів, не
відпрацьованих 1780,00 грн — 125,00 — заробітна плата;
допомога по
з поважних
тимчасовій не- 2500,00 грн —
причин)
премія)
працездатності;
125,00 грн —
заробітна плата;
2500,00 грн —
премія до Дня
Незалежності
346
36308,00
34528,00

6

99,79

Розрахунок середньоденної заробітної плати:
34528,00 грн ÷ 346 к. д. = 99,79 грн.
6. Тимчасова непрацездатність застрахованої особи триває з 5 по 12 серпня 2015 р. Посадовий
оклад застрахованої особи — 2500,00 грн. Протягом розрахункового періоду (вересень 2014 р. —
липень 2015 р.) відбувались коригування заробітної плати:
— у серпні 2014 р. донараховано заробітну плату за липень 2014 р. в сумі 1250,00 грн за
12  робочих днів липня;
— у травні 2015 р. сторновано заробітну плату у сумі 925,38 грн за квітень 2015 р.;
— у липні 2015 р. — тимчасова непрацездатність з 13 по 31 липня 2015 р. Проте застрахованій
особі була нарахована заробітна плата за всі робочі дні липня 2015 р. та ця сума включена до звіту
за липень 2015 р. про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого єдиного внеску.

Місяці розрахункового
періоду
1
серпень 2014

вересень 2014
жовтень 2014
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Заробітна плата,
що включається
Кількість каРозмір середНарахована
Кількість кадо розрахунку
лендарних днів,
ньоденної зазаробітна плата
лендарних днів
середньоденної
що беруться до
робітної плати
(грн)
у місяці
заробітної плати
розрахунку
(грн)
2
3
4
5
6
3750,00
31
31
3750,00
(2500,00 —
оклад особи +
1250 — донарахована заробітна плата за
липень 2014 р.
за 12 робочих
днів)
30
30
2500,00
2500,00
31
31
2500,00
2500,00
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1
листопад 2014
грудень 2014

2
30
31

3
30
31

січень 2015
лютий 2015
березень 2015

31
28
31

31
28
31

квітень 2015

30

травень 2015

31

20 (без урахування днів, не
відпрацьованих
з поважних
причин)
31

червень 2015
липень 2015

30
31

Разом

365

30
12 (без урахування днів, не
відпрацьованих
з поважних
причин)
336

4
2500,00
5000,00
(оклад + премія)
2500,00
2500,00
4000,00
(оклад + премія)
2500,00

5
2500,00
5000,00

1547,62
(з урахуванням
сторнування
952,38 грн за
квітень 2015 р.)
2500,00
2500,00

1547,62

34297,62

34297,62

6

2500,00
2500,00
4000,00
2500,00

2500,00
2500,00

102,08

7. Застрахована особа прийнята на роботу 1 липня 2015 р., страховий випадок настав 5 серпня
2015 р., загальний страховий стаж становить 2 роки 7 місяців. За даними Державного реєстру перед
настанням страхового випадку страховий стаж становить менше шести календарних місяців.
Розрахунковий період — липень 2015 р.
Варіант 1.
Заробітна плата застрахованої особи — 2000,00 грн в місяць.
Середня заробітна плата обчислюється так:
Фактична середньоденна заробітна плата: 2000,00 грн ÷ 31 к. д. = 64,51 грн.
Сума денної виплати: 64,51 грн × 50 % = 32,26 грн.
Середня заробітна плата, розрахована з урахуванням вимог абзацу 2 пункту 29, становить:
1218,00 грн* ÷ 30,44 = 40,01 грн.
Сума страхової виплати обчислюється виходячи з суми денної виплати залежно від страхового
стажу, що становить 32,26 грн та є меншою за середньоденну допомогу, розраховану виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати — 40,01 грн.
____________
* Розмір мінімальної заробітної плати.
Варіант 2.
Заробітна плата застрахованої особи становить 4000,00 грн в місяць.
Середня заробітна плата обчислюється так:
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Фактична середньоденна заробітна плата: 4000,00 грн  ÷ 31 к. д. = 129,03 грн.
Сума денної виплати: 129,03 грн × 50 % = 64,52 грн.
Середня заробітна плата, розрахована з урахуванням вимог абзацу 2 пункту 29:
1218,00 грн* ÷ 30,44 = 40,01 грн.
Оскільки сума денної виплати, розрахована за загальними правилами (64,52 грн), є вищою за
середню заробітну плату, розраховану з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, сума
страхової виплати обчислюється із застосуванням суми денної виплати, розрахованої виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати — 40,01 грн.
____________
* Розмір мінімальної заробітної плати.
8. Застрахована особа була прийнята на роботу 3 червня 2015 р., а 10 жовтня 2015 р. у неї
настало право на відпустку по вагітності та пологах. Страховий стаж застрахованої особи у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку складає 4 місяці, оскільки це її перше
місце роботи, тому середня заробітна плата підлягає обмеженню відповідно до пункту 29 Порядку.
Розмір мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку складає 1378 грн.
Обчислюємо середню заробітну плату:

Кількість
календарних днів

Заробітна плата,
з якої сплачено
єдиний внесок,
(грн)

липень

31

3600

серпень

31

3600

вересень

30

3600

Всього

92

10800

Місяці
розрахункового
періоду

Середня заробітна
плата, обчислена
з фактичної
заробітної плати,
(грн)

Середня заробітна
плата, обчислена
з розміру
мінімальної
заробітної плати
(1378 ÷ 30,44 —
2756 ÷ 30,44)

117,39

45,27 — 90,54

Оскільки середня заробітна плата, обчислена із фактичної заробітної плати, є вищою за розмір двократного розміру мінімальної заробітної плати, допомога по вагітності та пологах розраховується виходячи із середньої заробітної плати, обчисленої із двократного розміру мінімальної
заробітної плати, тобто 90,54 грн.
9. До пункту 30.
Застрахована особа працює за основним місцем роботи та за сумісництвом. На роботу за сумісництвом застрахована особа прийнята 5 травня 2015 р. 5 вересня 2015 р. застрахована особа
захворіла.
Розрахунковий період для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаємо за
кожним місцем роботи окремо. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 20706 грн.
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Заробітна плата, яка
враховується при
обчисленні середньої
заробітної плати, грн
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
184800

Кількість календарних
днів

Заробітна плата,
з якої сплачено єдиний
внесок, грн

30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
365

15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
184800

Кількість календарних
днів

Заробітна плата, з
якої сплачено єдиний
внесок, грн

Заробітна плата, яка
враховується при
обчисленні середньої
заробітної плати, грн

червень 2015

30

7800

5306

липень 2015

31

7800

5306

серпень 2015

31

7800

5306

Всього 2015

92

23400

15918

Місяці розрахункового
періоду за основним
місцем роботи
вересень 2014
жовтень 2014
листопад 2014
грудень 2014
січень 2015
лютий 2015
березень 2015
квітень 2015
травень 2015
червень 2015
липень 2015
серпень 2015
Всього

Місяці розрахункового
періоду за
сумісництвом

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства				  О. Савенко
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СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

Справа за позовом

про зміну підстав звільнення, стягнення вихідної допомоги, заробітної плати
й відшкодування моральної шкоди та
зустрічним позовом про стягнення
доплат молодому спеціалісту
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ від 23 грудня 2015 р. у справі № 6-24792ск15
Суть справи
Гр-н Б. звернувся до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства (далі — ПАТ,
Товариство) у жовтні 2014 р., зазначивши, що
25 червня 2011 р. на підставі трудового договору він був прийнятий на роботу до відповідача
на посаду інженера-програміста.
Протягом 2013 р. відповідач змусив його
працювати надурочно 285 годин, що є порушенням трудового законодавства. У липні 2014 р.
відповідач порушив строки виплати заробітної
плати, не виплативши йому аванс за першу половину місяця, що підтверджується випискою з
карткового рахунку. Отримати кошти йому було
запропоновано лише 25 липня 2014 р.
Таким чином, відповідач порушив норми залучення його до надурочних робіт та строки виплати заробітної плати, передбачені КЗпП.
З цих підстав 29 липня 2014 р. він подав заяву
до канцелярії підприємства, в якій просив звільнити його відповідно до частини третьої статті 38 КЗпП у зв’язку з порушенням відповідачем
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законодавства про працю та умов колективного
договору. Зазначену заяву було зареєстровано у
відповідному порядку.
29 липня 2014 р. другий екземпляр вказаної заяви про звільнення він надіслав на адресу
відповідача рекомендованим цінним листом
з повідомленням про вручення і описом вкладення.
Не одержавши відповіді на подану заяву
про звільнення, 8 серпня 2014 р. він надіслав
до Товариства повторну заяву, в якій, зокрема,
зазначив, що ним було додержано двотижневий строк попередження про звільнення, жодної
відповіді йому не надали, тому він вважає себе
звільненим з підстав, передбачених частиною
третьою статті 38 КЗпП, і з 11 серпня 2014 р. виходити на роботу не буде.
14 серпня 2014 р. відповідач надіслав йому
відповідь на заяву про звільнення, в якій повідомив, що вона не підлягає розгляду через невідповідність дати написання заяви (28 липня
2014 р.) із датою її поштового відправлення
(29 липня 2014 р.).
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18 серпня 2014 р. адміністрація підприємства надіслала позивачу відповідь на повторну
заяву про звільнення, в якій зазначила, що не
вбачає підстав для визнання його звільненим через невідповідність його заяви вимогам чинного
законодавства, а також те, що прийнято рішення
про звільнення працівника за прогул без поважних причин.
На звернення гр-на Б. до відповідача 9 вересня 2014 р. із вимогою про проведення розрахунку та видачу копії наказу про звільнення і
трудової книжки була отримана відмова роботодавця.
За викладених обставин гр-н Б. вважав своє
звільнення незаконним та окрім інших вимог заявив вимогу про стягнення відшкодування моральної шкоди, яку оцінив у 2000 грн.
У листопаді 2014 р. Товариство звернулося
до суду із зустрічним позовом до гр-на Б. про
стягнення доплати молодому спеціалісту в сумі
26 204 грн 16 коп.
Адміністрація підприємства зазначала, що
між Товариством і працівником був укладений
договір від 15 листопада 2012 р., предметом
якого є прийняття останнього на роботу інженером-програмістом як молодого спеціаліста
та нарахування йому доплат згідно з Положенням про порядок встановлення та нарахування
доплат молодим спеціалістам, затвердженим
наказом від 26 листопада 2010 р.
Згідно з укладеним договором працівник
мав працювати на підприємстві протягом трьох
років, а саме з 1 листопада 2012 р. по 31 жовтня
2015 р.
Відповідно до пункту 2 вищевказаного договору сторони взяли на себе певні зобов’язання,
а саме: підприємство зобов’язувалося кожного
місяця протягом трьох років нараховувати працівнику доплату в розмірі, передбаченому пунк
том 3.1 договору, а працівник зобов’язувався,
зокрема, відпрацювати на підприємстві встановлений договором строк.
Крім того, відповідно до пункту 4 договору в разі звільнення до спливу передбаченого
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строку за власним бажанням або за ініціативою
роботодавця за статтями 40, 41 КЗпП працівник
повинен відшкодувати підприємству в повному
обсязі отримані доплати.
Оскільки зобов’язання за договором підприємство виконало в повному обсязі, прийнявши відповідача на роботу як молодого
спеціаліста та за час роботи виплативши йому
доплату в сумі 26 204 грн 16 коп., однак до спливу встановленого в договорі строку працівник
самовільно залишив виробництво і був звільнений з 11 серпня 2014 р. наказом від 29 серпня
2014 р. на підставі пункту 4 статті 40 КЗпП, ПАТ
просило стягнути з відповідача доплати молодому спеціалісту у вказаному розмірі.
У своїх письмових поясненнях щодо позову
та на судовому засіданні представники Товариства зазначили, що факту недодержання вимог
чинного законодавства про працю підприємством не встановлено та не підтверджено жодними належними та допустимими доказами. Посилання гр-на Б. про порушення підприємством
вимог статті 65 КЗпП у 2013 р. як на підставу
розірвання трудового договору за власним бажанням у зв’язку з порушенням власником або
уповноваженим ним органом законодавства
про працю у вересні 2014 р. позбавлено правового сенсу в зв’язку зі збігом трьохмісячного
строку для оскарження дій підприємства, вчинених у 2013 р.
З підстав, передбачених пунктом 4 статті 40
КЗпП, позивача звільнено без порушень процедури. Після звільнення з працівником проведено розрахунок. При цьому сума розрахунку не
виплачена у зв’язку з тим, що дострокове звільнення відповідача засвідчило порушення ним
зобов’язань за договором, що призвело до необхідності відшкодувати позивачу за зустрічним
позовом доплату за період з 1 листопада 2012 р.
по 29 липня 2014 р.
Рішенням районного суду м. Запоріжжя від
20 лютого 2015 р. первісний позов задоволено
частково. Прийняте рішення суд мотивував таким чином.
Кадровик України
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Згідно з нормами статті 38 КЗпП працівник
має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши
про це власника або уповноважений ним орган
письмово за два тижні. Працівник також має
право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник
або уповноважений ним орган не виконує законодавства про працю, умов колективного чи
трудового договору.
Відповідно до статті 39 КЗпП строковий
трудовий договір (п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які
перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю,
колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.
Правовий аналіз вищенаведених норм закону дає змогу дійти висновку, що працівник має
право звільнитися з роботи за власним бажанням, строк попередження у такому разі становить два тижні. Звільнення за статтею 38 КЗпП
може бути визнано правильним, якщо воно відповідає волевиявленню працівника і проведене
в останній день строку попередження. Строк
попередження може бути скорочений на вимогу працівника в разі неможливості ним продовжувати роботу з причин, зазначених у частині
першій статті 38 КЗпП, або в разі невиконання
власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи
трудового договору.
Згідно з частиною третьою статті 38 КЗпП
працівник має право з власної ініціативи в
будь-який час розірвати укладений з ним на
невизначений строк трудовий договір. Із постанови Верховного Суду України від 31 жовтня 2012 р. у справі № 6-120цс12 випливає, що
строк розірвання трудового договору і його
правові підстави залежать від причин, що спонукають працівника до його розірвання і які
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працівник визначає самостійно; що в разі якщо
вказані працівником причини звільнення — порушення роботодавцем трудового законодавства відповідно до частини третьої статті 38
КЗпП — не підтверджуються або роботодавцем
не визнаються, останній не вправі самостійно
змінювати правову підставу розірвання трудового договору.
Відповідно до норм статті 47 КЗпП власник
або уповноважений ним орган зобов’язаний у
день звільнення видати працівникові належно
оформлену трудову книжку і провести з ним
розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.
У разі звільнення працівника з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу роботодавець зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення
з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.
Згідно зі статтею 116 КЗпП при звільненні працівника всі суми, що належать йому від
підприємства, виплачуються в день звільнення.
Відповідно до норм статті 117 КЗпП у разі невиплати з вини власника належних звільненому
працівнику сум у зазначені строки, при відсутності спору про їх розмір, підприємство має виплатити працівникові середній заробіток за весь
час затримки по день фактичного розрахунку.
Суд установив, що надіславши до Товариства
29 липня 2014 р. заяву про своє звільнення на
підставі статті 38 КЗпП у зв’язку з порушенням
законодавства про працю та колективного договору, працівник відповідно до законодавства
про працю завчасно попередив роботодавця
про своє звільнення, але адміністрація жодним
чином на це не відреагувала.
Як вбачається з наказу від 29 серпня 2014 р.,
гр-на Б. звільнили з 11 серпня 2014 р. за прогул
без поважної причини відповідно до пункту 4
статті 40 КЗпП. Підставою для звільнення слугувала службова записка начальника цеху, акт про
відвідування працівника за місцем проживання
та виписка з протоколу засідання профспілки.
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Відповідно до змісту постанови Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
працівник може бути звільнений за прогул,
якщо він самовільно залишив роботу без письмового попередження власника про звільнення за власним бажанням.
Таким чином, неможливо вважати, що позивач за первісним позовом здійснив прогул
без поважних причин, оскільки він неодноразово попереджав роботодавця про намір звільнитися.
На підставі вищевикладеного суд вважав,
що причини відсутності гр-на Б. на роботі були
поважними і що відповідно до частини третьої
статті 235 КЗпП формулювання причини його
звільнення підлягає зміні на «розірвання трудового договору з ініціативи працівника за статтею
38 КЗпП України за власним бажанням».
У той же час гр-н Б. в обґрунтування заяви
про звільнення та позовних вимог наполягав на
наявності порушень з боку відповідача щодо недодержання законодавства про працю.
Відповідно до статті 44 КЗпП у разі припинення трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом
законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань (ст. 38 і 39 КЗпП)
працівникові виплачується вихідна допомога в
розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього
заробітку.
Оскільки під час судового засідання не було
надано доказів наявності порушення відповідачем законодавства про охорону праці, умов колективного договору, які порушували права позивача, суд вважав, що позовні вимоги в частині
стягнення вихідної допомоги згідно зі статтею
44 КЗпП задоволенню не підлягають через їх недоведеність.
Як вбачається з довідки ПАТ, у день звільнення відповідач не провів з працівником належного повного розрахунку. Отже, суд визнав
обґрунтованою вимогу позивача про стягнення
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середнього заробітку за весь час затримки розрахунку з ним при звільненні та задовольняючи
позовні вимоги в цій частині вирішив питання
про стягнення на користь гр-на Б. заборгованості по заробітній платі в сумі 5929,43 грн та
середнього заробітку за час затримки розрахунку в сумі 13 521,90 грн.
У той же час суд вважав, що гр-н Б. не надав
жодних доказів того, що формулювання причин
звільнення, зазначених відповідачем у трудовій
книжці, призвело до моральних страждань,
втрати нормальних життєвих зв’язків і потребують від нього додаткових зусиль для організації
свого життя. Отже, вимоги в частині стягнення
моральної шкоди не підлягають задоволенню
через недоведеність.
Стосовно зустрічного позову Товариства
про стягнення з гр-на Б. виплат, отриманих
ним як молодим спеціалістом за договором від
15 листопада 2012 р., суд зазначив, що матеріали справи свідчать про те, що підприємство в
повному обсязі виконало взяті на себе зобов’язання, в той же час з боку працівника вбачається
порушення взятих на себе за договором зобов’язань, а саме звільнення до закінчення терміну,
передбаченого пунктом 2.2.4 договору.
Згідно зі статтями 526, 610 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) зобов’язання мають
виконуватися належним чином відповідно до
умов договору та вимог ЦКУ; порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з
порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
Відповідно до статті 525 ЦКУ одностороння відмова від зобов’язання або одностороння
зміна його умов не допускається, якщо інше не
встановлено договором або законом. У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.
Пунктом 4.2 договору закріплено, що за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених договором, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством
України.
Кадровик України
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Таким чином, зустрічні позовні вимоги щодо
стягнення з гр-на Б. заборгованості перед ПАТ
у сумі 26 204,16 грн, яку склали виплачені за
період роботи доплати молодому спеціалісту,
на думку суду першої інстанції, ґрунтуються на
вимогах закону, тому підлягають задоволенню.
Не погоджуючись з винесеним рішенням
обидві сторони звернулися зі скаргами до
суду апеляційної інстанції. За результатом їх
розгляду Апеляційний суд Запорізької області
у своїй ухвалі від 2 липня 2015 р. вирішив, що
апеляційна скарга гр-на Б. підлягає задоволенню частково, а звернення ПАТ — відхиленню з
таких підстав.
Задовольняючи частково позовні вимоги в
частині зміни формулювання причин звільнення, суд правильно виходив з доведеності того,
що відсутність позивача на роботі була пов’язана із закінченням обумовленого ним строку
попередження про звільнення за власним бажанням згідно з поданими відповідачу заявами,
а тому не є прогулом у розумінні пункту 4 статті
40 КЗпП.
Разом з тим змінюючи формулювання звільнення на частину першу статті 38 КЗпП, суд порушив статтю 11 ЦПК України, не врахувавши,
що такі вимоги гр-ном Б. не висувалися.
Обґрунтовуючи таку зміну підстави звільнення суд виходив з недоведеності того, що відпо
відачем щодо працівника порушувалося законодавство про охорону праці, умови колективного
договору.
Із вказаним висновком суду повністю погодитися не можна.
Як передбачено пунктом 3.4 колективного
договору ПАТ на 2014–2016 рр., всім працівникам заробітну плату виплачують регулярно в
робочі дні не рідше двох разів на місяць через
проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення
періоду, за який здійснюється виплата.
У судовому засіданні представник відповідача не заперечував, що внаслідок припущеної
бухгалтерією технічної помилки аванс за липень
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2014 р. гр-ну Б. у встановлений умовами колективного договору строк виплачений не був, і нараховані кошти працівнику було запропоновано
отримати в касі підприємства лише 25 липня
2014 р., при цьому порушення носило разовий
характер.
На вказану обставину суд першої інстанції
належної уваги не звернув.
У той же час згідно зі статтею 38 КЗпП працівник має право з власної ініціативи в будьякий час розірвати укладений з ним на невизначений строк трудовий договір. Строк розірвання трудового договору і його правові підстави
залежать від причин, які спонукають працівника
до його розірвання і які працівник визначає самостійно. Якщо вказані працівником причини
звільнення — порушення роботодавцем трудового законодавства — не підтверджуються або
роботодавцем не визнаються, останній не має
права самостійно змінювати правову підставу
розірвання трудового договору на звільнення
за власним бажанням без посилання на частину
третю статті 38 КЗпП.
Істотність характеру порушень роботодавцем умов трудового законодавства та їх поважність не можуть бути підставою для відмови
працівнику у звільненні за частиною третьою
статті 38 КЗпП, оскільки такі категорії цією нормою не передбачені.
Отже, судом не враховано, що для визначення правової підстави розірвання трудового
договору відповідно до частини третьої статті
38 КЗпП значення має лише факт порушення
законодавства про працю, що спонукав працівника припинити трудові відносини з відповідачем, а не поважність чи неповажність
причин такого порушення та його істотність.
Вказана правова позиція викладена в постанові Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 20 лютого 2013 р. у
справі № 6-157цс12, яка згідно із статтею 3607
ЦПК України має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких
норм права.
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Таким чином, первісний висновок суду щодо
необхідності зміни формулювання причин
звільнення не відповідає фактичним обставинами справи, які були визнані сторонами, та не
узгоджується з вимогами норм матеріального
та процесуального права, рішення в цій частині
підлягає скасуванню, а вимоги щодо зобов’язання ПАТ змінити формулювання причин
звільнення гр-на Б. на частину третю статті 38
КЗпП — задоволенню.
З цих же підстав підлягає скасуванню рішення в частині відмови у стягненні на користь
гр-на Б. вихідної допомоги, яка має виплачуватися відповідно до статті 44 КЗпП у разі припинення трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом
законодавства про працю, умов колективного
чи трудового договору.
Ураховуючи довідку ПАТ про середній заробіток позивача, сума вихідної допомоги становить 6218 грн 54 коп. та належить до стягнення з Товариства.
Не знайшли підтримки апеляційного суду і
висновки районного суду щодо відсутності підстав для задоволення вимог про стягнення моральної шкоди.
На думку колегії, за змістом статті 2371 КЗпП
підставою для відшкодування моральної шкоди є факт порушення прав працівника у сфері
трудових відносин, яке призвело до моральних
страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і потребувало від нього додаткових зусиль
для організації свого життя.
У пункті 13 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику в справах
про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4 роз’яснено,
що відповідно до статті 2371 КЗпП за наявності
порушення прав працівника у сфері трудових
відносин (незаконне звільнення або переведення, невиплата належних йому грошових
сум, виконання робіт у небезпечних для життя
і здоров’я умовах тощо), яке призвело до його
моральних страждань, втрати нормальних жит-
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тєвих зв’язків чи вимагає від нього додаткових
зусиль для організації свого життя, обов’язок по
відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди
покладається на власника або уповноважений
ним орган незалежно від форми власності, виду
діяльності чи галузевої належності.
Зважаючи на те, що доводи позивача про
порушення його трудових прав у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати та
строків розрахунку при звільненні підтверджуються обставинами справи, колегія суддів
дійшла висновку про стягнення з відповідача
відшкодування моральної шкоди в розмірі
200 грн.
Апеляційний суд визнав правомірним по суті
висновок суду першої інстанції про наявність
підстав для задоволення зустрічного позову ПАТ
про стягнення з гр-на Б. виплаченої йому доплати як молодому спеціалісту в розмірі 26 204 грн
16 коп. Факт отримання доплати у вказаній сумі
останній не заперечував.
Судом встановлено, що взаємні зобов’язання сторін при здійсненні доплат, що нараховуються працівникам, прийнятим на роботу в ПАТ
як молоді спеціалісти, встановлені Положенням
про порядок встановлення та нарахування доплат молодим спеціалістам, яке затверджено
наказом від 26 листопада 2010 р. За умовами
пункту 7 цього Положення, в разі звільнення
молодого спеціаліста до спливу строку, передбаченого договором, за власною ініціативою
або за статтями 40, 41 КЗпП молодий спеціаліст
повертає підприємству отримані доплати.
Оскільки жодних винятків щодо мотивів,
з яких працівник звільняється за власним бажання, вказане Положення не містить, вимоги
ПАТ щодо повернення гр-ном Б. отриманих за
час роботи доплат у зв’язку зі звільненням до
30 листопада 2015 р. суд вірно визначив правомірними, оскільки вони були обґрунтовані
умовами чинного на підприємстві документа.
У касаційній скарзі адміністрація ПАТ, мотивуючи свої вимоги порушенням судами норм
процесуального права та неправильним засто-
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суванням норм матеріального права, просила
скасувати рішення апеляційного суду повністю,
а рішення суду першої інстанції — в частині задоволення первісного позову та відмовити в задоволенні вимог гр-на Б.

Ухвалене рішення
Колегія суддів судової палати в цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла
висновку, що касаційна скарга Товариства підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Вирішуючи спір, апеляційний суд погодився
із висновком суду першої інстанції про те, що
днем звільнення позивача є 11 серпня 2014 р.,
як зазначено в наказі від 29 серпня 2014 р.
Разом з тим усупереч вимогам процесуального законодавства апеляційний суд не звернув
уваги на те, що позивач звертався до роботодавця із двома заявами про звільнення, і дійшовши висновку про наявність правових підстав для звільнення працівника відповідно до
частини третьої статті 38 КЗпП, суд не врахував,
що вказаною нормою визначено право працівника розірвати трудовий договір у визначений
ним строк. У зв’язку із зазначеним, апеляційний
суд не перевірив наявних у матеріалах справи заяв гр-на Б. про звільнення та не визначив
на підставі встановлених обставин вірної дати
звільнення працівника.
Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції в частині задоволення зустрічних вимог,
апеляційний суд погодився із його висновками
про те, що гр-н Б. порушив взяті на себе за договором від 15 листопада 2012 р. зобов’язання та
не повернув роботодавцю суми заборгованості
за договором.
Разом з тим перевіряючи правильність ухваленого рішення судом першої інстанції в частині
задоволення зустрічних вимог, апеляційний суд
не звернув уваги на те, що між сторонами існують правовідносини, які регулюються норма-

№ 3 (110) березень 2016

ми КЗпП, і договір від 15 листопада 2012 р. не
має ознак цивільно-правової угоди. Таким чином, застосування до трудових правовідносин
норм статей 525, 611, 625 ЦКУ, які регулюють
зобов’язальні правовідносини і наслідки порушення зобов’язання, не передбачено чинним
трудовим законодавством.
Зважаючи на наведене вище, рішення апеляційного суду в частині вирішення зустрічного
позову ухвалено із неправильним застосуванням норм матеріального права, тому рішення в
цій частині не може залишатися без змін.
Таким чином, касаційний суд вирішив, що
за таких обставин рішення апеляційного суду
не відповідає вимогам статті 213 ЦПК України
щодо законності й обґрунтованості, отже, воно
підлягає скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Коментар
У попередніх номерах об’єктом нашої уваги був
позов працівника щодо звільнення за власним
бажанням. І знову основною причиною трудового спору стає розірвання трудового договору
за статтею 38 КЗпП, підтверджуючи вже неодноразово висловлену думку про те, що ця норма
Кодексу аж ніяк не може бути визнана однією з
найбезпечніших для роботодавців через низку
причин. Першою є її багатошаровість і наявність
різноманітних умов для реалізації. Тут можна
згадати і визнання причин звільнення поважними, і різне тлумачення положення про обов’язковість відпрацювання двотижневого терміну, і
можливість відкликання заяви працівником та
багато інших ситуацій, які часто виникають у
разі звільнення працівника за власним бажанням.
Друга причина є похідною від вищезгаданої,
оскільки недостатня визначеність законодавчої
норми призводить до різних її тлумачень і суперечок. Зокрема, на дискусійному характері
частини третьої статті 38 КЗпП ми докладно зу-
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пинялися ще в серпні 2013 р., коли за короткий
проміжок часу було ухвалено відразу кілька постанов Верховного Суду України, присвячених
цій темі. Крім зазначених у рішенні (постанова
від 31 жовтня 2012 р. у справі № 6-120цс12 та
від 20 лютого 2013 р. у справі № 6-157цс12)
можна також згадати постанову від 22 травня
2013 р. у справі № 6-34цс13 та інші. Основним
їх лейтмотивом є те, що ступінь порушення
трудових прав працівників (їх повторюваність,
істотність та інші ознаки) при звільненні на підставі частини третьої статті 38 КЗпП значення не
має, а роботодавець не вправі змінювати причину, за якою працівник хоче розірвати трудовий договір, навіть якщо має докази того, що
підприємством жодних порушень трудового
законодавства щодо працівника допущено не
було.
У розглянутому вище судовому рішенні є
ще один цікавий нюанс, який, на жаль, залишився поза увагою судів і не отримав правової
оцінки, — чи мають застосовуватися строки
позовної давності до таких порушень? З одного боку, цілком логічно припустити, що мають,
однак, виходячи з вищезгаданого підходу судів
до застосування частини третьої статті 38 КЗпП,
напрошується висновок про те, що і закінчення
строку давності не може стати перешкодою для
працівника, якщо він виявляє бажання звільнитися на цій підставі.
Безсумнівно, інтерес у цій справі становить
і предмет зустрічного позову підприємства до
колишнього працівника — повернення сум доплат, отриманих молодим фахівцем на підставі
договору, укладеного під час працевлаштування
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на роботу. На нинішньому етапі розгляду справи
отримано однозначну відповідь тільки стосовно того, що до подібних угод не можуть застосовуватися положення щодо зобов’язальних
правовідносин ЦКУ, оскільки вони не є цивільно-правовими. Тому перспективи розгляду правової природи договору про зобов’язання працівника відпрацювати певний час на підприємстві, правомірності його положень, а в підсумку
і результат зустрічного позову підприємства
поки залишаються туманними. Складно навіть
припустити, на які положення саме трудового
законодавства спиратимуться суди, обґрунтовуючи свої рішення, оскільки в подібних правовідносинах чинні нормативно-правові акти
регламентують тільки обов’язковість повернення грошових коштів, витрачених на навчання
молодого фахівця.
У ситуації невизначеності або нечітких формулювань законодавчих норм звернення до
судової практики здається корисним для того,
щоб знайти відповідь при вирішенні того чи
іншого питання, що виникає у взаєминах роботодавця з працівниками, щоб зрозуміти, на
чию користь буде вирішено трудовий спір у разі
його виникнення. На жаль, останнім часом при
вивченні матеріалів навіть найвищих судових інстанцій мимоволі ловиш себе на думці, що вони
не стільки дають відповіді, скільки ставлять перед практиками все нові й нові питання і самі
стають джерелом для роздумів. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер компанії
«BST Consulting»   
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Звільнення за власним
бажанням чи за угодою сторін
Часто вважають, що звільнення за власним бажанням та за угодою сторін
різняться між собою лише формулюванням. Насправді кожна з цих підстав
звільнення має свої відмінності, а для угоди сторін характерні певні переваги
над звільненням за власним бажанням. Які саме — з’ясуємо в статті

Н

асамперед наведемо формулювання
цих видів звільнення, подане у законо
давстві. Отже, пункт 1 статті 36 КЗпП
як підставу для припинення трудового
договору передбачає угоду сторін. Звільнен
ня за власним бажанням прописано у статті
38 КЗпП і визначено як розірвання трудового
договору, укладеного на невизначений строк,
з ініціативи працівника. Таке звільнення може
відбутися:
 на загальних підставах (без поважних
причин);
 з поважних причин;
 якщо роботодавець не виконує зако
нодавства про працю, умов колективного чи
трудового договору.
Розглянемо детальніше кожну з підстав,
для того щоб визначитися, що краще для ро
ботодавця: звільнення працівника за угодою
сторін чи за власним бажанням.
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Особливості припинення трудового
договору за угодою сторін
У разі звільнення за угодою сторін ініціатива
щодо припинення трудового договору може
надходити як від працівника, так і від робото
давця. Якщо звільнення ініціює працівник, то
він подає заяву на ім’я керівника, в якій про
сить звільнити його у зазначений термін з по
силанням на пункт 1 статті 36 КЗпП. При цьому
працівник не зобов’язаний зазначати причину
звільнення. Приклад формулювання такої за
яви: «Прошу звільнити мене 16 травня 2016 р.
за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП».
З метою уникнення трудових спорів на
практиці рекомендується укладати угоду про
припинення трудового договору в письмовій
формі, особливо якщо ініціатива йде від ро
ботодавця. Письмові угоди є своєрідною про
філактикою виникнення претензій між сторо
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нами трудового договору. Зокрема, у пункті 8
постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спо
рів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — По
станова № 9) зазначається, що в разі домов
леності між працівником і роботодавцем про
припинення трудового договору за пунктом 1
статті 36 КЗпП договір припиняється в строк,
визначений сторонами. Анулювання такої до
мовленості може відбутися лише тоді, коли
власник і працівник дійшли взаємної згоди.
З огляду на це працівник не може бути звіль
нений за пунктом 1 статті 36 КЗпП, якщо одна
зі сторін не дає згоди на припинення трудового
договору або не було досягнуто домовленості
про дату звільнення.
У разі досягнення домовленості про розі
рвання трудового договору за угодою сторін
звільнення працівника оформляється наказом
роботодавця. Підставою буде заява працівника
або письмова угода сторін. На підставі наказу
про звільнення до трудової книжки працівника
вноситься запис: «Звільнено за угодою сторін,
п. 1 ст. 36 КЗпП». З працівником проводяться
розрахунки при звільненні, виплачується за
робітна плата, грошова компенсація за неви
користану відпустку. Слід зазначити, що в разі
звільнення за цією підставою законодавством
не передбачено виплати вихідної допомоги.
Вона може виплачуватися лише якщо це перед
бачено колективним договором підприємства.

Переваги звільнення за угодою сторін:
 можливе розірвання як безстрокового,
так і строкового трудового договору;
 не потребує попередження про звіль
нення ні з боку працівника, ні з боку робото
давця;
 день припинення трудових відносин
визначається сторонами, існує навіть можли
вість звільнення «день у день»;
 законодавство не містить заборони на
звільнення під час відпустки чи в період тим
часової непрацездатності.
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Увага!
Наказом Мінсоцполітики України від 15 червня 2015 р. № 613 затверджено Порядок
надання допомоги по безробіттю, у тому
числі одноразової виплати для організації
безробітним підприємницької діяльності.
Порядком передбачено, що тривалість
виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі
звільнення з останнього місця роботи за
власним бажанням без поважних причин
або за згодою сторін.

Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника
Розірвання трудового договору за статтею 38
КЗпП має дві ключові умови:
 може бути розірваний лише договір,
укладений на невизначений строк;
 договір розривається виключно з ініціа
тиви працівника.
Працівник, який бажає припинити трудові
відносини, повинен попередити роботодавця
письмово за два тижні, подавши на його ім’я
заяву такого змісту: «Прошу звільнити мене
за власним бажанням, ст. 38 КЗпП». Звіль
нення може відбуватися в такі строки:
 у двотижневий термін;
 у строк, про який просить працівник, за
наявності поважних причин;
 звільнення відбуватиметься в останній
день відпустки, тому термін може перевищу
вати два тижні;
 якщо сторони домовилися про звіль
нення раніше двотижневого терміну, але без
поважних причин.

Особливості обчислення строків звільнення
Порядок обчислення строків у трудовому
праві визначається статтею 2411 КЗпП, якою
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передбачено, що строк, обчислюваний тиж
нями, закінчується у відповідний день тижня.
Якщо останній день строку припадає на
святковий, вихідний або неробочий день, то
днем закінчення строку вважається найближ
чий робочий день.
Приклад 1
Працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням у середу
30 березня 2016 р. У такому разі останнім днем роботи працівника буде середа
13 квітня 2016 р.
Приклад 2
Працівник подав заяву про звільнення 16 лютого 2016 р. (вівторок).
Днем звільнення буде 9 березня 2016р. (середа), оскільки 8 березня (вівторок) припадає на святковий день.
За наявності в працівника поважних причин
він має право просити роботодавця звільнити
його в інший строк, а роботодавець зобов’язаний
задовольнити його прохання. Строк може бути
меншим ніж два тижні або перевищувати дво
тижневий термін. Перелік поважних причин,
зазначених у частині першій статті 38 КЗпП, не
є вичерпним. Визначення поважності причин,
не згаданих у переліку, віднесено до компетенції
роботодавця.
Згідно зі статтею 38 КЗпП поважними причинами є неможливість продовжувати роботу
у зв’язку з:
 переїздом на нове місце проживання;
 переведенням чоловіка/дружини на ро
боту в іншу місцевість;
 вступом до навчального закладу;
 неможливістю проживання в даній міс
цевості, що підтверджується медичним вис
новком;
 вагітністю;
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 доглядом за дитиною до досягнення
нею 14-річного віку;
 доглядом за дитиною-інвалідом (згідно із
ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства»
від 26 квітня 2001 р. № 2402-III дитиною вва
жається особа до 18 років);
 доглядом за хворим членом сім’ї, що під
тверджується медичним висновком;
 доглядом за інвалідом І групи;
 виходом на пенсію;
 прийняттям на роботу за конкурсом.
Працівнику достатньо вказати поважні при
чини в заяві, оскільки законодавством не пе
редбачено надання підтверджуючих докумен
тів. Виняток становлять випадки звільнення у
зв’язку з неможливістю проживання в даній
місцевості та у зв’язку з доглядом за хворим
членом сім’ї, які мають підтверджуватися ме
дичним висновком.
Нерідко у своїх консультаціях фахівці зазна
чають, що поважність причин слід підтверджу
вати документально в усіх випадках, та наводять
перелік рекомендованих документів. На думку
автора, така вимога є необов’язковою, і підтвер
дження потрібне лише тоді, коли в роботодавця
виникають сумніви щодо поважності причин.
Необхідність подання підтверджуючих доку
ментів та їх перелік бажано визначити в колек
тивному договорі.
Протягом строку попередження про звіль
нення за власним бажанням на працівника
поширюється трудове законодавство, умови
трудового договору та правила внутрішнього
трудового розпорядку. Працівник має сумлін
но ставитися до виконання трудових обов’язків,
адже в разі їх невиконання його можна при
тягнути до дисциплінарної відповідальності та
звільнити за ініціативою роботодавця, зокрема,
відповідно до пунктів 2, 3 або 4 статті 40 КЗпП.

Документальне оформлення
На підставі наказу про звільнення до трудової
книжки вноситься запис: «Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП». У разі розірвання
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трудового договору з поважних причин до тру
дової книжки вноситься запис із зазначенням
цих причин, наприклад: «Звільнено за власним
бажанням у зв’язку із зарахуванням до вищого навчального закладу, ст. 38 КЗпП». У день
звільнення з працівником проводять всі роз
рахунки, виплачують заробітну плату, грошову
компенсацію за невикористану відпустку. Ви
плата вихідної допомоги в зазначених випадках
законодавством не передбачена.

Відкликання заяви про звільнення
Зверніть увагу, що згідно з частиною другою
статті 38 КЗпП, якщо працівник після закінчен
ня строку попередження не залишив роботи
і не вимагає розірвання трудового договору,
власник не вправі звільнити його за раніше по
даною заявою, крім випадків, коли на його місце
запрошено іншого працівника, якому відповід
но до законодавства не може бути відмовлено в
укладенні трудового договору (таким випадком
може бути прийняття працівника в порядку пе
реведення з іншого підприємства).
Працівнику надано право змінити свою дум
ку в два способи:
1. Відкликати заяву про звільнення до закін
чення строку попередження (п. 12 Постанови
№ 9).
2. Після спливу двотижневого терміну попе
редження продовжити роботу.
Згідно з частиною першою статті 3 Зако
ну України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР за бажанням працівника
в разі звільнення йому має бути надано відпуст
ку з наступним звільненням. У такому разі днем
звільнення буде останній день відпустки. Праців
ник має право взяти невикористану відпустку,
навіть якщо її термін перевищує два тижні. Під
час відпустки він може відкликати свою заяву
про звільнення. А от чи може він це зробити тіль
ки в межах терміну попередження (два тижні)
чи в будь-який день відпустки — думки фахівців
з цього приводу розходяться. На думку авто
ра, право на відкликання заяви працівник має в
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межах двотижневого терміну попередження про
звільнення. З іншого боку, можна вважати, що
термін попередження в цьому випадку стано
вить не два тижні, а весь час відпустки.
Звільнення за статтею 38 КЗпП допускається
під час перебування працівника на лікарняно
му та у відпустці. Якщо працівник перебуває на
лікарняному, його звільняють у строк, зазначе
ний у заяві, а листок непрацездатності підлягає
оплаті повністю до відновлення непрацездат
ності. Під час тимчасової непрацездатності пра
цівник також має право відкликати свою заяву
про звільнення, але тільки в межах двотижнево
го строку з дня подання заяви.

Розірвання трудового договору в разі
порушення законодавства про працю,
умов колективного чи трудового договору
Відповідно до частини третьої статті 38 КЗпП
працівник має право у визначений ним строк
розірвати трудовий договір за власним ба
жанням, якщо власник або уповноважений
ним орган не виконує законодавства про
працю, умов колективного чи трудового до
говору. З цих підстав можливе розірвання
як безстрокового трудового договору, так і
строкового.

Увага!
У разі звільнення за частиною третьою статті 38 КЗпП працівник може вимагати розірвання трудового договору в строки, вказані
в заяві, не дотримуючись двотижневого
строку попередження.

У заяві працівник має вказати, що саме по
рушує роботодавець. Наприклад, роботодавець
не забезпечує безпечних умов праці; несвоєчас
но або в неповному розмірі виплатив заробітну
плату; незаконно здійснив переведення на іншу
посаду; не надав відпустку, не дотримувався
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графіка відпусток, несвоєчасно виплатив від
пускні тощо.
Роботодавець може не звільняти працівника
за частиною третьою статті 38 КЗпП, якщо він
упевнений у відсутності порушень зі свого боку.
Тоді працівник має право відстоювати свою по
зицію в суді, надавши відповідні докази*.
Якщо ж роботодавець все-таки погоджуєть
ся звільнити працівника згідно з частиною тре
тьою статті 38 КЗпП, крім обов’язкових виплат
при звільненні (заробітної плати, грошової ком
пенсації за невикористану відпустку) також ви
плачується вихідна допомога в розмірі не мен
ше тримісячного середнього заробітку (ст. 44
КЗпП).
Видається наказ про звільнення працівника
за частиною третьою статті 38 КЗпП, на підста
ві якого вноситься запис до трудової книжки:
«Звільнено за власним бажанням у зв’язку з
порушенням роботодавцем законодавства
про працю, ч. 3 ст. 38 КЗпП».

Розірвання строкового трудового
договору з ініціативи працівника
Згідно зі статтею 39 КЗпП строковий трудовий
договір підлягає розірванню достроково на ви
могу працівника в разі:
 його хвороби або інвалідності, які пере
шкоджають виконанню роботи за договором;
 порушення власником або уповноваже
ним ним органом законодавства про працю, ко
лективного або трудового договору;
 у випадках, передбачених частиною пер
шою статті 38 КЗпП, тобто за наявності поваж
* Позицію суду щодо звільнення за частиною третьою
статті 38 КЗпП див. на с. 19
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них причин, перелічених у цій частині, у зв’язку з
неможливістю продовжувати роботу.
Найбільше непорозумінь в разі припинен
ня строкового трудового договору виникає
у випадках, коли працівник хоче звільнитися
в разі хвороби чи інвалідності. Адже робото
давець зобов’язаний розірвати з працівником
трудовий договір за пунктом 2 статті 40 КЗпП
у зв’язку з виявленою невідповідністю праців
ника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає
продовженню цієї роботи, з виплатою вихід
ної допомоги не менше середнього місячного
заробітку. Звільнення за пунктом 2 статті 40
КЗпП потребує також згоди профспілки. Тому,
на думку автора, звільнення за статтею 39 КЗпП
відбувається, якщо внаслідок хвороби або інва
лідності стан його здоров’я перешкоджає вико
нанню роботи за договором, але роботодавець
не виявляє ініціативи щодо звільнення цього
працівника. Однак в такому разі вихідна допо
мога не виплачується.
Працівник надає заяву, в якій обов’язково
вказує причини припинення дії строкового
трудового договору. На підставі заяви робото
давець видає наказ з таким формулюванням:
«Звільнити до закінчення строку дії договору у
зв’язку з інвалідністю, яка перешкоджає виконанню роботи за договором, ч. 1 ст. 39 КЗпП».
Працівник звільняється у строк, зазначений в за
яві. На підставі наказу до трудової книжки вно
ситься запис: «Звільнено за власним бажанням
у зв’язку з інвалідністю, ст. 39 КЗпП».

Основні відмінності
Отже, щоб остаточно визначитися із вибором
підстави звільнення, пропонуємо порівняти
особливості звільнення за угодою сторін та за
ініціативою працівника, які наведені в таблиці.
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Порівняння умов звільнення за угодою сторін та за ініціативою працівника
Умова
Строк трудового
договору
Попередження
працівника/
роботодавця

Відкликання заяви
про звільнення
Звільнення під
час тимчасової
непрацездатності та
відпустки

Звільнення за угодою сторін,
п. 1 ст. 36 КЗпП
Можливе розірвання
строкового та безстрокового
договору

Звільнення за власним бажанням,
ст. 38 КЗпП
Можливе розірвання лише
трудового договору, укладеного на
невизначений строк
Звільнення без поважних причин
Попередження не вимагається, можливе після двотижневого строку
сторони можуть домовитись
попередження, якщо роботодавець і
про звільнення в той же день
працівник не домовилися про інший
строк
Відкликання заяви про
звільнення в односторонньому
Передбачено в межах двотижневого
порядку не передбачено,
строку попередження, включаючи
можливе скасування письмової
день звільнення
угоди за домовленістю між
працівником і роботодавцем
Не заборонено

Виплата вихідної
допомоги

Законодавством не
передбачена, але може бути
обумовлена в колективному
договорі

Виплата допомоги
по безробіттю

Починається з 91-го дня після
реєстрації як безробітного

Відрахування із
заробітної плати
у разі звільнення
працівника до
закінчення робочого
року, за який він уже
одержав відпустку
повної тривалості
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Відрахування проводиться

Обов’язково виплачується лише в
разі звільнення за частиною третьою
ст. 38 КЗпП (ст. 44 КЗпП).
У разі звільнення з інших підстав
законодавством виплата не
передбачена, але може бути
передбачена колективним договором,
наприклад, при звільненні у зв’язку з
виходом на пенсію
У разі звільнення за наявності
поважних причин — з 8-го дня після
реєстрації як безробітного, без
поважних причин — з 91-го дня
Не проводиться в разі звільнення
за власним бажанням у зв’язку
з виходом на пенсію. З інших
підстав, передбачених ст. 38 КЗпП,
проводиться
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Олена Охріменко,

заступник директора департаменту —
начальник управління департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України

Порядок виплати
спеціальних пенсій
у період з 1 січня
по 31 грудня 2016 року

Наприкінці грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила Закон
№ 911, яким передбачені зміни законодавчих норм, що пов’язані, зокрема,
з питаннями встановлення особливого порядку виплати пенсій пенсіонерам,
які працюють на посадах державних службовців, прокурорів, суддів тощо.
У статті розглянемо, до яких законів та які саме зміни внесено, а також якої
категорії пенсіонерів вони стосуються

Нормативно-правові акти до теми:
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 р.
№ 911-VІІІ (далі — Закон № 911);
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551);
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (далі — Закон
№ 3723);
Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі — Закон № 2262);
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII (далі — Закон № 1697);
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI (далі — Закон
№ 2453).
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З

аконом № 911 було внесено зміни до 13
«пенсійних» законів. Ними передбачено,
що в період роботи пенсіонерів на певних
посадах призначені пенсії їм не виплачу
ються до звільнення з роботи. Однак пенсіонер
має вибір: або продовжувати працювати й отри
мувати заробітну плату, або звільнитися зі спец
посади й отримувати пенсію.
Слід відразу вказати категорії осіб, на розмір
пенсії яких зміни в законодавстві не вплинули.
Це інваліди І та ІІ груп, інваліди війни ІІІ групи,
учасники бойових дій та особи, на яких поши
рюється дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551,
які в період роботи на будь-яких посадах отри
муватимуть призначену їм пенсію в повному
обсязі.
Крім того, в період роботи на спецпосадах
виплачуватимуться пенсії, призначені відповід
но до Закону № 3723 та Закону № 2262, осо
бам, які віднесені до ветеранів військової служ
би. Така категорія осіб визначена статтею 5
Закону України «Про статус ветеранів військо
вої служби, ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції і деяких інших
осіб та їх соціальний захист» від 24 березня
1998 р. № 203/98-ВР.
Отже, для подальшої виплати пенсій зазна
ченій категорії осіб необхідно подати до органу
Пенсійного фонду України за місцем проживан
ня посвідчення «Ветеран військової служби»,
порядок видачі якого затверджений постано
вою КМУ від 30 серпня 1999 р. № 1601. Почи
наючи з 1 січня 2016 р. на підставі вказаного
посвідчення виплату пенсії буде відновлено в
повному обсязі.

осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті
10 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»), які працюють
на посадах та на умовах, передбачених закона
ми України «Про державну службу», «Про про
куратуру», «Про судоустрій і статус суддів»,
призначені пенсії/щомісячне довічне грошове
утримання не виплачуються.
Тобто особі, яка отримуючи пенсію, зокре
ма, за віком або по інвалідності ІІІ групи, при
значену відповідно до Закону № 1058, працює
на спецпосаді, з 1 січня 2016 р. до звільнення з
посади пенсія не виплачуватиметься. Винятком
є робота на наукових (науково-педагогічних)
посадах.
У період роботи на інших посадах/робо
тах пенсія (крім осіб, на яких вказані зміни не
поширюються), розмір якої перевищує 150 %
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність, виплачуєть
ся в розмірі 85 % призначеного розміру, але не
менше 150 % прожиткового мінімуму, встанов
леного для осіб, які втратили працездатність.
Слід зазначити, що статтею 7 Закону України
«Про Державний бюджет України на 2016 рік»
від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII установлено
в 2016 р. прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність: з 1 січня 2016 р. —
1074 грн, з 1 травня 2016 р. — 1130 грн, з 1 груд
ня 2016 р. — 1208 грн.
Отже, пенсіонер, у період роботи якому пен
сія виплачуватиметься в розмірі 85 % призначе
ного розміру, не може отримувати менше ніж:
з 1 січня 2016 р. — 1611 грн, з 1 травня 2016 р. —
1695 грн, з 1 грудня 2016 р. — 1812 грн.

Зміни до Закону № 1058

Зміни до Закону № 3723

Зупинимося детальніше на змінах, внесених до
статті 47 Закону № 1058. Цією статтею перед
бачено, що в період з 1 січня по 31 грудня
2016 р. особам (крім інвалідів I та II груп, інва
лідів війни III групи та учасників бойових дій,

Необхідно зазначити, що аналогічні зміни внесе
но і до статті 37 Закону № 3723, якою передбаче
но, що тимчасово, у період з 1 січня по 31 грудня
2016 р., особам (крім інвалідів I та II груп, інвалі
дів війни III групи, ветеранів військової служби та

№ 3 (110) березень 2016

35

Пенсійне забезпечення

учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється
дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),
які працюють на посадах та на умовах, перед
бачених цим Законом, законами України «Про
прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів»,
призначені пенсії/щомісячне довічне грошове
утримання не виплачуються.
У період роботи на інших посадах/роботах
пенсія, призначена відповідно до статті 37 За
кону № 3723 (крім осіб, на яких зміни не по
ширюються), розмір якої перевищує 150 % про
житкового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність, виплачується в розмірі
85 % призначеного розміру, але не менше 150 %
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність.
Зважаючи на те, що в порядку на умовах, ви
значених Законом № 3723, призначалися пенсії
судовим експертам, службовцям Національного
банку України, журналістам державних і кому
нальних засобів масової інформації, посадовим
особам місцевого самоврядування, працівни
кам дипломатичної служби, членам Кабінету
Міністрів України та помічникам-консультантам
народних депутатів України, то, відповідно, за
значений вище порядок виплати пенсій поши
рюється і на вказану категорію пенсіонерів.
Згаданий порядок виплати пенсій поширю
ється і на пенсії, призначені відповідно до Закону
№ 2453 та Закону № 1697 (крім інвалідів I та II
груп, інвалідів війни III групи та учасників бойо
вих дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1
статті 10 Закону № 3551).

Зміни у виплаті пенсій військовим
пенсіонерам і «чорнобильцям»
Аналізуючи норми законодавства щодо вій
ськових пенсіонерів, необхідно зазначити, що
зважаючи на зміни, внесені до статті 54 Закону
№ 2262, цій категорії пенсіонерів (крім інвалідів
I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів вій
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ськової служби та учасників бойових дій, осіб, на
яких поширюється дія пункту 1статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»), які працюють на посадах
та на умовах, передбачених законами України
«Про державну службу», «Про прокуратуру»,
«Про судоустрій і статус суддів», у період з 1 січ
ня по 31 грудня 2016 р. призначені пенсії/щомі
сячне довічне грошове утримання не виплачу
ються. Після звільнення з роботи виплату пенсії
відповідно до Закону № 2262 буде поновлено.
У період роботи військових пенсіонерів на
інших посадах (крім спецпосад) пенсії їм випла
чуватимуться в повному обсязі. Тобто порядок
виплати пенсій, який поширюється на всіх пра
цюючих пенсіонерів щодо виплати пенсії в роз
мірі 85 % призначеного розміру, на військових
пенсіонерів законодавець не поширив.
Питання вибору, чи отримувати пенсію чи
продовжувати працювати на спецпосаді і отри
мувати лише заробітну плату, постало і перед
громадянами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Зазначеній категорії пенсіонерів у
період з 1 січня по 31 грудня 2016 р. (крім інва
лідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учас
ників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»)
на час їх роботи на посадах та на умовах, перед
бачених законами України «Про державну служ
бу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус
суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне
грошове утримання не виплачуються.
У період роботи на інших посадах (крім осіб,
на яких вказані зміни не поширюються) пенсії,
розмір яких перевищує 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, виплачуються в розмірі 85 %
призначеного розміру, але не менше 150 % про
житкового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність.
Слід наголосити, що в усіх випадках після
звільнення з роботи виплата пенсії поновлюєть
ся в повному обсязі.
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Виплата пенсій пенсіонерам, які
обіймають спеціальні та інші посади
Необхідно зауважити, що не всі пенсіонери, які
працюють на спецпосадах, позбавляються права
на отримання пенсії. Так, частиною третьою При
кінцевих положень Закону № 911 передбачено,
що обмеження щодо виплати пенсії, щомісячно
го довічного грошового утримання, передбачені
цим Законом, не застосовуються протягом особ
ливого періоду до пенсій, щомісячного довічного
грошового утримання, що призначені особам, які
проходять військову службу або перебувають на
посадах у Міністерстві оборони України, Голов
ному управлінні розвідки Міністерства оборони
України, Міністерстві внутрішніх справ України,
Апараті Ради національної безпеки і оборони
України, Державній спеціальній службі тран
спорту, Службі безпеки України, Службі зовніш
ньої розвідки України, Державній прикордонній
службі України, Управлінні державної охорони
України, Державній пенітенціарній службі Украї
ни, Державній службі України з надзвичайних си
туацій, Державній службі спеціального зв’язку та
захисту інформації України, Національній гвардії
України, органах військової прокуратури або бе
руть участь в антитерористичних операціях, здій
сненні заходів із забезпечення правопорядку на
державному кордоні, відбитті збройного нападу
на об’єкти, що охороняються військовослужбов
цями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення,
відбитті спроб насильницького заволодіння збро
єю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, що
місячного довічного грошового утримання, що
призначені відповідно до законів України «Про
прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів»,
на період виконання особами, яким вони призна
чені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України та Вищої ради юстиції. Піс
ля завершення особливого періоду пенсії таким
особам виплачуються згідно із законодавством.
Підтвердження факту військової служби або
роботи на посадах в органах, зазначених в части
ні третій Прикінцевих положень Закону № 911,
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здійснюється на підставі довідок (витягів з нака
зів) про роботу (службу). У разі відсутності відпо
відної інформації в матеріалах пенсійних справ
пенсіонерам, для уникнення непорозумінь під час
застосування норм вказаного Закону, необхідно
дооформити відповідні документи та надати до
органів Пенсійного фонду для долучення їх до
матеріалів пенсійних справ.
Для підтвердження участі в антитерористич
ній операції, здійсненні заходів із забезпечення
правопорядку на державному кордоні, відбитті
збройного нападу на об’єкти, що охороняються
військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів
у разі захоплення, відбитті спроб насильного за
володіння зброєю, бойовою та іншою технікою
також до органів Пенсійного фонду України ма
ють бути подані документи, що підтверджують
зазначені факти.
Статус пенсіонера — працюючий чи непра
цюючий — органи Пенсійного фонду України
визначать за матеріалами пенсійних справ та
даними системи персоніфікованого обліку. На
давати додаткові документи необхідно лише
тим пенсіонерам, які своєчасно не викона
ли своїх зобов’язань щодо інформування про
працевлаштування/звільнення з роботи.
Крім того, внесено зміни до законів, що ре
гулюють питання пенсійного забезпечення. Ці
зміни передбачають, що тимчасово, у період
з 1 січня по 31 грудня 2016 р., максимальний
розмір пенсії, щомісячного довічного грошово
го утримання судді у відставці (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім до
плати до надбавок окремим категоріям осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати 10 740 грн. Дія положень
щодо визначення максимального розміру пенсії
застосовується до пенсій, які призначаються по
чинаючи з 1 січня 2016 р.
Зазначені вище норми Закону № 911 чинні з
1 січня по 31 грудня 2016 р.
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Механізм формування

зарплати

У січневому номері ми розглянули складові оплати праці та як обрати
оптимальну для підприємства систему оплати. Але формування заробітної
плати відбувається в декілька етапів, з урахуванням основних елементів
організації оплати праці. Про це далі в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108);
 Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII (далі — Закон
№ 3356);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X (далі —
КУпАП);
 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статис
тики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

О

плата праці регулюється на державному
та договірному рівнях. Держава регулює
оплату праці працівників підприємств
усіх форм власності шляхом встановлен
ня державних норм і гарантій. Договірне регу
лювання відбувається на основі системи угод,
що укладаються на національному, галузевому,
територіальному та локальному (на підприєм
стві) рівнях.
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Державне регулювання оплати праці
Що стосується оплати праці, то держава виконує
тільки регулюючу функцію, тобто встановлює її
мінімальний рівень для громадян, нижче якого
підприємство не має виплачувати зарплату.
Відповідно до статті 95 КЗпП мінімальна
заробітна плата — це законодавчо встанов
лений розмір заробітної плати за просту, не
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кваліфіковану працю, нижче за який не може
оплачуватися виконана працівником місячна,
погодинна норма праці (обсяг робіт). До міні
мальної заробітної плати не включаються до
плати, надбавки, заохочувальні та компенса
ційні виплати.
Розмір мінімальної заробітної плати вста
новлюється Верховною Радою України за по
данням Кабінету Міністрів України не рідше од
ного разу на рік у законі про Державний бюджет
України з урахуванням пропозицій, вироблених
шляхом переговорів, представників професій
них спілок, роботодавців, які об’єдналися для
ведення колективних переговорів і укладення
генеральної угоди. Він переглядається залежно
від зміни розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб. Мінімальна заробітна плата
встановлюється у розмірі не нижчому від роз
міру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (ст. 10 Закону № 108).
Законом України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р.
№ 928-VІІІ на 2016 р. мінімальна заробітна
плата встановлена в розмірах, наведених у
таблиці 1.
До інших норм і гарантій в оплаті праці нале
жать:
1. Норми оплати праці за роботу:
 в надурочний час;
 у святкові, неробочі та вихідні дні;
 у нічний час;
 за час простою, який мав місце не з вини
працівника;

 при виготовленні продукції, що виявилася
браком не з вини працівника;
 працівників молодше 18 років при скоро
ченій тривалості їх щоденної роботи тощо.
2. Гарантії для працівників:
 оплата щорічних відпусток;
 за час виконання державних обов’язків;
 які направляються для підвищення квалі
фікації, на обстеження в медичний заклад;
 переведених за станом здоров’я на легшу
нижче оплачувану роботу;
 переведених тимчасово на іншу роботу у
зв’язку з виробничою необхідністю;
 для вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років, переведених на легшу
роботу;
 при різних формах виробничого навчан
ня, перекваліфікації або навчання інших спеці
альностей;
 донорів тощо.
3. Гарантії та компенсації працівникам у разі:
 переїзду на роботу до іншої місцевості;
 службових відряджень;
 роботи в польових умовах тощо.
Норми та гарантії в оплаті праці встанов
люються на підставі статті 12 Закону № 108 та
КЗпП та є мінімальними державними гаран
тіями.
Якщо ж підприємство належить до установ і
організацій, що фінансуються з бюджету, оплата
праці працівників здійснюється на підставі зако
нів та інших нормативно-правових актів Украї
ни, генеральної, галузевих, регіональних угод,

Мінімальна заробітна плата у 2016 році

Таблиця 1

Розміри, грн
Мінімальна заробітна плата

з 1 січня по
30 квітня

з 1 травня по
30 листопада

з 1 грудня по
31 грудня

у місячному розмірі

1378

1450

1550

у погодинному розмірі

8,29

8,69

9,29
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колективних договорів, у межах бюджетних
асигнувань та позабюджетних доходів (ст. 98
КЗпП). Наприклад, постанова КМУ від 30 серпня
2002 р. № 1298 встановлює Єдину тарифну сітку
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівни
ків установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери, а також розміри над
бавок і доплат. А Генеральна угода КМУ та Феде
рації профспілок України регулює основні прин
ципи та норми реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні.

Договірне регулювання оплати праці
на підприємстві
Договірне регулювання складається із:
 генеральних угод (національний рівень);
 галузевих (міжгалузевих) угод (галузевий
рівень);
 територіальних угод (територіальний рівень);
 колективних договорів (локальний рівень).
Генеральна угода поширюється лише на ті
підприємства, чиї представники брали участь у
підписанні Генеральної угоди (або згодом приєд
налися до неї). Підприємства, які під час укладен
ня угоди не були представлені зі сторони влас
ника та/або профспілки, вправі встановлювати
умови й розміри оплати праці з дотриманням мі
німальних законодавчих гарантій без урахування
вимог Генеральної угоди.
На підприємствах, що не входять до сфери до
говірного регулювання оплати праці на держав
ному та галузевому рівнях (у т. ч. для госпрозра
хункових підприємств недержавної форми влас
ності), тарифні ставки і посадові оклади встанов
люються з дотриманням законодавчих норм.
Мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду
встановлюється в розмірі, що перевищує зако
нодавчо встановлений розмір мінімальної заро
бітної плати (у колективному договорі встанов
люється мінімальна тарифна ставка робітника
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1 розряду, оскільки на підприємстві може бути
декілька тарифних сіток з різними розмірами та
рифних ставок робітника 1 розряду).
Чинним законодавством не визначено роз
міру перевищення тарифної ставки робітника 1
розряду порівняно із законодавчо встановленим
розміром мінімальної заробітної плати (рівнем
прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Для підприємств, що не входять до сфери дії
Генеральної або галузевої угоди, в умовах неста
чі коштів на заробітну плату мінімальний розмір
тарифної ставки робітника 1 розряду по відно
шенню до мінімальної заробітної плати доцільно
встановлювати з мінімальним коефіцієнтом, на
приклад 1,02.
Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідно
шення в оплаті праці законодавчо не регламен
товані. Тому в разі самостійного формування на
підприємстві тарифних ставок і посадових окла
дів можна використовувати орієнтовні співвід
ношення в оплаті праці, встановлені в галузевій
(регіональній) угоді.
Якщо підприємство не належить до сфери
договірного регулювання оплати праці на галу
зевому рівні, воно укладає тільки колективний
договір на підприємстві. Він укладається на під
приємствах будь-якої форми власності та госпо
дарювання, які використовують найману працю
і мають право юридичної особи.

Колективний договір
Відповідно до чинного законодавства (ст. 97
КЗпП та ст. 15 Закону № 108) колективний дого
вір — це основний нормативний акт на підприємстві, в якому закріплено умови та розміри
оплати праці. Якщо колективний договір на під
приємстві не укладено, власник або уповноваже
ний ним орган зобов’язаний погодити ці питання
з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником), що
представляє інтереси більшості працівників,
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а за умови його відсутності — з іншим уповно
важеним на представництво трудовим колек
тивом органом.
Колективний договір укладається на основі
чинного законодавства, прийнятих сторонами
зобов’язань із метою регулювання виробничих,
трудових і соціально-економічних відносин та
узгодження інтересів працівників, власників або
уповноважених ними органів.
У колективному договорі відповідно до стат
ті 7 Закону № 3356 встановлюються такі взаємні
зобов’язання сторін щодо оплати праці:
форми, системи, розміри заробітної плати,
інших видів виплат (доплат, надбавок, премій
тощо);
нормування праці;

гарантії, компенсації, пільги;
міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідно
шення в оплаті праці;
умови зростання регулювання фондів оплати праці.
Слід зазначити, що умови колективного дого
вору, що погіршують порівняно з чинним зако
нодавством і угодами становище працівників,
є недійсними (ст. 16 КЗпП).
Як бачимо, розділ колективного договору,
який регулює оплату праці, охоплює досить
широке коло питань. Тому в більшості випадків
раціонально оформити його у вигляді додатка до
колективного договору. Деякі норми, які необ
хідно відобразити в колективному договорі в
розділі «Оплата праці», наведені в таблиці 2.
Таблиця 2

Орієнтовний перелік законодавчих норм щодо встановлення в колективному договорі
показників організації оплати праці
Показники
організації оплати
праці
1

Законодавчі та договірні (на виробничому рівні)
норми організації оплати праці

2
Про
форму
виплати
заробітної
плати (в грошових
Форми оплати праці знаках, банківськими чеками, натурою)
Про системи оплати праці на підприємствах, в установах
і організаціях (оплата праці працівників здійснюється
Системи оплати
за погодинною, відрядною або іншими системами
праці
оплати праці; оплата може проводитися за результатами
індивідуальних і колективних робіт)
Про введення, заміну і перегляд норм праці
Про строк дії норм праці
Про умови роботи, що підлягають обліку при
розробленні норм виробітку (норм часу) і норм
Норми праці
обслуговування
Про заміну й перегляд єдиних і типових норм
Про встановлення нормованих завдань при погодинній
оплаті праці
Про порядок визначення розцінок при відрядній оплаті
Розцінки
праці
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ч.1 ст. 97 КЗпП
ст. 86 КЗпП
ст. 87 КЗпП
ст. 88 КЗпП
ст. 89 КЗпП
ст. 92 КЗпП
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1

Тарифні сітки,
ставки, схеми
посадових окладів

Умови
запровадження та
розміри надбавок,
доплат

2
Про порядок формування тарифної сітки, схеми
посадових окладів (проводиться на основі
тарифної ставки робітника першого розряду, яка
встановлюється в розмірі, що перевищує законодавчо
визначений розмір мінімальної заробітної плати, і
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень
розмірів тарифних ставок (посадових окладів))
Про порядок застосування норм колективного договору,
що допускають оплату праці нижче норм, визначених
генеральною, галузевою або регіональною угодами,
але не нижче державних норм і гарантій оплати праці
(можливі тільки тимчасово, на період подолання
фінансових труднощів підприємства на термін, що не
перевищує шести місяців)
Про оплату праці при суміщенні професій (посад) і
виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника
Про оплату роботи в нічний час
Про оплату праці при виконанні робіт різної кваліфікації
Про порядок оплати часу простою

Про оплату роботи в надурочний час
Про оплату праці у святкові та неробочі дні
Умови
Про індексацію заробітної плати (заробітна плата
запровадження та підлягає індексації у встановленому законодавством
розміри гарантійних порядку)
та компенсаційних
виплат
Про компенсації працівникам втрати частини доходів
у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної
плати (компенсація втрати частини доходу у зв’язку
з порушенням терміну виплати заробітної плати
проводиться в разі затримки її виплати на один і більше
календарних місяців)

Крім того, окремими додатками до колектив
ного договору за необхідності можуть бути
оформлені, зокрема: положення про преміюван
ня; положення про виплату винагород (за вида
ми винагород); положення про доплати і надбав
ки; положення про відрядження; положення про
відпустки та ін.
На осіб, які представляють роботодавців чи
профспілки або інші уповноважені трудовим
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ст. 6 Закону № 108,
ст. 96 КЗпП

ст. 14 Закону № 108

ст. 105 КЗпП
ст. 108 КЗпП
ст. 104 КЗпП
ст. 113 КЗпП
ст. 106 КЗпП
ст. 107 КЗпП
ст. 95 КЗпП, Закон «Про
індексацію грошових
доходів населення» від
6 лютого 2003 р. № 491
Закон України «Про
компенсацію громадянам
втрати частини доходів
у зв’язку з порушенням
строків їх виплати»
від 19 жовтня 2000 р.
№ 2050-III

колективом органи і ухиляються від участі в
переговорах щодо укладення, зміни чи доповнен
ня колективного договору, угоди, або навмисно
порушили строк укладання колективного дого
вору, або не забезпечили роботу відповідної
комісії у визначені сторонами строки, наклада
ється штраф до 10 нмдг (170 грн). Вони несуть
також дисциплінарну відповідальність аж до
звільнення з посади (ст. 17 Закону № 3356) та
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адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу від 3 до 10 нмдг (51–170 грн) (ст. 411
КУпАП).
На осіб, які представляють роботодавця чи
профспілки або інші уповноважені трудовим
колективом органи і з вини яких порушено чи не
виконано зобов’язання щодо колективного
договору, угоди, накладається штраф до
100 нмдг (1700 грн). Вони також несуть дисци
плінарну відповідальність аж до звільнення з
посади (ст. 18 Закону № 3356) та адміністратив
ну відповідальність у вигляді штрафу від 50 до
100 нмдг (від 850 до 1700 грн) (ст. 412 КУпАП).

Положення про структурні
підрозділи підприємства
Положення про структурні підрозділи підпри
ємства є необхідним елементом механізму фор
мування на ньому системи оплати праці. Воно
визначає статус кожного відділу (служби), відо
бражає його місце в системі управління, показує
його внутрішню організацію. На підставі такого
Положення складається штатний розпис відділу
(служби) та посадові інструкції працівників.
Положення розробляються з використанням
розділу 1 «Професії керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців» Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності» ДКХП, затвердже
ного наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 грудня 2004 р. № 336.

Структура і штатна
чисельність підприємства
Відповідно до пункту 3 статті 64 ГКУ підприєм
ство самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників
і штатний розпис. Затвердження такого доку
мента може бути передбачено статутом підпри
ємства.

№ 3 (110) березень 2016

У документі, який визначає структуру і штат
ну чисельність підприємства, в розрізі струк
турних підрозділів визначаються найменування
професій (посад) та їх чисельність без наведення
розмірів тарифних ставок і окладів. Він є базою
для розробки відповідних положень про відділи
та структури штатного розпису.

Штатний розпис підприємства
На підставі Положення про структурні під
розділи та визначеної структури і штатної чи
сельності складається штатний розпис підпри
ємства. Його можна визначити як внутрішній
нормативний документ, що містить перелік по
сад (професій), передбачених на підприємстві,
із зазначенням посадових окладів за цими по
садами.
КЗпП такого терміна, як «штатний розпис»,
не містить. Але в статті 40 КЗпП передбачено,
що трудовий договір з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу, зокрема, може
бути розірваний у разі скорочення чисельності
або штату працівників. А скорочення штату пра
цівників без наявності штатного розпису відбу
ватися не може.
Затвердження штатного розпису на під
приємстві є обов’язковим, і відсутність остан
нього слід вважати порушенням вимог зако
нодавства про працю, за яке роботодавець
може нести адміністративну відповідальність у
вигляді штрафу від 30 до 100 нмдг (від 510 до
1700 грн) відповідно до частини першої статті
41 КУпАП (див. лист Мінпраці від 27.06.2007 р.
№ 162/06/187-07).
Для небюджетних підприємств типової
форми штатного розпису не встановлено. Тому
на таких підприємствах правомірно розробляти
штатний розпис у довільній формі.
Для бюджетних підприємств форма штат
ного розпису затверджена наказом Міністер
ства фінансів України «Про затвердження доку
ментів, що застосовуються в процесі виконання
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Розміри тарифних ставок і посадових
окладів проставляються в штатному
розписі з урахуванням визначення
кваліфікаційного рівня
бюджету» від 28 січня 2002 р. № 57, тому вони
повинні дотримуватися цієї форми. Підприєм
ства іншої форми власності можуть її викорис
товувати як зразок.
Штатний розпис розробляється за наймену
ваннями професій і посад, необхідних на підпри
ємстві. Він може не містити графи по доплатах і
надбавках. Її відсутність більше відповідає при
значенню штатного розпису як нормативного
документа, що не передбачає прізвищ працівни
ків для заміщення професій і посад, не враховує
умов праці за професіями й посадами і виконан
ня додаткової роботи окремими працівниками,
особистих досягнень працівника в праці та під
вищенні професійного рівня.
Найменування професій і посад у штатно
му розписі з урахуванням норм, встановлених
пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої на
казом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального за
хисту населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58, мають відповідати наведеним у Класифі
каторі професій ДК 003:2010.
До штатного розпису вносяться всі передба
чені на підприємстві професії й посади незалеж
но від того, якими працівниками (основними чи
сумісниками) ці професії й посади будуть зайня
ті. При цьому за посадами, за якими передба
чено утримання неповної одиниці, показується
відповідна частка штатної одиниці, наприклад,
0,5 одиниці.
Розміри тарифних ставок і посадових окла
дів проставляються в штатному розписі з ураху
ванням визначення кваліфікаційного рівня (роз
рядів робітників і категорій професіоналів та
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фахівців) відповідно до додатків з оплати праці
до колективного договору.

Надбавки, доплати, премії
Крім основної заробітної плати, яка встановлю
ється у вигляді тарифних ставок (окладів) і від
рядних розцінок для робітників та посадових
окладів для службовців, для працівників можуть
бути передбачені виплати, що входять до скла
ду додаткової заробітної плати у вигляді доплат,
надбавок, гарантійних та компенсаційних ви
плат, визначених чинним законодавством, а та
кож премій, пов’язаних з виконанням виробни
чих завдань і функцій (див. Інструкцію № 5).
За функціональним призначенням доплати
й надбавки є самостійними елементами заро
бітної плати, які призначені для компенсації
істотних відхилень від нормальних умов праці
і не враховані в тарифних ставках і посадових
окладах. Наказом затверджуються розміри по
стійних доплат і надбавок працівникам підпри
ємства, які встановлюються положеннями ко
лективного договору і змінюються відповідно
до чинного законодавства. Якщо доплати і над
бавки зменшуються в розмірі або скасовують
ся, про це працівники мають бути повідомлені
не пізніше ніж за два місяці (ст. 103 КЗпП).
Розглянемо докладніше, що складає зміст
понять «надбавки» та «доплати».
Надбавки — це додаткові виплати понад ос
новну заробітну плату за виконання посадових
обов’язків у відпрацьований час, що враховують
особисті досягнення у праці і в кваліфікаційно
му вдосконаленні. Надбавки можуть бути тільки
персональними.
Доплати — це додаткові виплати понад
основну заробітну плату за виконання посадових
обов’язків у відпрацьований час, що враховують
додаткову роботу, а також умови і режими пра
ці. Доплати можуть бути персональними (при
виконанні виходять за межі прямих обов’язків
додаткових робіт) та встановлюються для пев
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ного кола працівників залежно від загальних для
них умов і режимів роботи.
Встановленням надбавок і персональних до
плат реалізується право підприємства на підви
щення заробітної плати окремим працівникам,
коли можливості її підвищення за рахунок та
рифних виплат (окладів і тарифних ставок) без
порушення сформованих міжкваліфікаційних
співвідношень в оплаті праці вже вичерпані.
Установлюючи доплати певному колу праців
ників з урахуванням загальних для них умов і
режимів роботи (не персональних доплат) під
приємство виконує обов’язок, передбачений
нормами законодавства.
Надбавки та доплати поділяються на законодавчо гарантовані та нормативно обумовлені (постанови уряду, угоди та договори). Над
бавки та доплати, передбачені законодавством
(як обов’язок, а не право власника здійснювати
відповідні виплати), відповідно до статті 12 За
кону № 108 є мінімальними державними гаран
тіями. Вони не можуть знижуватися угодами,
колективними або трудовими договорами.
Чинне законодавство, що визначає умови і
порядок встановлення надбавок і доплат, вклю
чає в себе законодавство України та нормативні
акти колишнього Союзу РСР, які не суперечать
Конституції та законам України. Законодав
ством України, зокрема, передбачені доплати
за роботу з важкими та шкідливими умовами
праці (ст. 100 КЗпП), за суміщення професій
(посад) та за виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників (ст. 105 КЗпП), за роботу
в надурочний час (ст. 106 КЗпП). До інших до
плат, установлених законодавством України, на
приклад, належать: доплата інспектору з кадрів
за ведення на підприємстві військового обліку
(постанова КМУ від 9 червня 1994 р. № 377),
доплата фахівцям за керівництво виробничим
навчанням та виробничою практикою учнів
професійно-технічних навчальних закладів (по
станова КМУ від 7 червня 1999 р. № 992).
Нормативні акти колишнього Союзу РСР, які
не суперечать Конституції та законам України,
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продовжують діяти на території України від
повідно до постанови Верховної Ради України
«Про порядок тимчасової дії на території Укра
їни деяких актів законодавства Союзу РСР» від
12 вересня 1991 р. № 1545-XII.
Доплати за суміщення професій (посад), роз
ширення зони обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт в частині визначення
понять регулюються постановою Ради Міністрів
Союзу РСР «Про порядок і умови суміщення
професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145.
В Україні також мають юридичну силу типо
ві й галузеві переліки робіт з важкими та шкід
ливими умовами праці, при роботі на яких ро
бітникам можуть встановлюватися доплати за
умови праці, і положення про оцінку умов праці
на робочих місцях, затверджені Держкомпраці
та галузевими міністерствами Союзу РСР.
Нормативно обумовлені доплати й надбавки встановлюються за нормами генераль
ної, галузевих (регіональних) угод. До переліку
найбільш застосованих надбавок і доплат (у т. ч.
і персональних) цієї категорії належать надбав
ки за високі досягнення у праці, за виконання
особливо важливої роботи на певний термін,
за класність водіям, машиністам транспортних
засобів, за високу професійну майстерність. До
персональних доплат, зокрема, належать до
плати за суміщення професій або посад, за роз
ширення зони обслуговування або збільшення
обсягу робіт, за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника, за керівництво брига
дою; до доплат, призначених для певної кате
горії працівників, — доплати за роботу з важ
кими і шкідливими умовами праці, на роботах
з ненормованим робочим днем водіям легкових
автомобілів, за роботу у вечірній час, за роботу
в нічний час, за інші властиві окремим галузям і
виробництвам умови і режими праці.
Крім доплат і надбавок працівникам можуть
виплачуватися премії.
Премія — основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди, яка ви
плачується працівникам за результатами їхньої
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Встановлення надбавок, доплат
і премій оформлюється наказами
по підприємству
трудової діяльності та виробництва в цілому за
показниками та умовами оцінки цих результатів,
визначеними підприємством (пп. 9.1 п. 9 розді
лу ІІ Методичних рекомендацій щодо організації
матеріального стимулювання праці працівників
підприємств і організацій, затверджених нака
зом Мінсоцполітики України від 29 січня 2003 р.
№ 23).
Преміальні виплати не регулюються ні зако
нодавством, ні нормами угод на невиробничому
рівні (генеральних, галузевих, регіональних).
Локальні нормативні документи, тобто по
ложення, що визначають відповідно до статті
97 КЗпП порядок встановлення на підприєм
стві надбавок, доплат і премій, — це відповідні
додатки до колективного договору.
Премія за встановленими показниками ви
плачується в певних розмірах у межах коштори
су, передбаченого на ці цілі.
Встановлення надбавок, доплат і премій
оформлюється наказами по підприємству.

Розрахунок заробітної плати
Отже, на підставі колективного договору, в яко
му визначено форму, систему оплати праці, роз
міри заробітної плати, а також затвердженого
штатного розпису із зазначенням посадових
окладів (тарифних ставок) за кожною посадою
можна визначити розмір основної зарплати
окремого працівника за результатами відпра
цьованого часу.
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Наступним етапом є визначення розміру додаткової зарплати працівника відповідно до ви
даних наказів про виплату доплат, надбавок та
премій, встановлених на підставі колективного
договору.
І, нарешті, враховуються інші заохочувальні
та компенсаційні виплати відповідно до норм
законодавства, що встановлюють відповідні
гарантії, або локальних норм, прийнятих на
підприємстві щодо оплати праці окремих ка
тегорій чи окремих працівників відповідно до
колективного договору (п. 2.3 Інструкції № 5).
Також визначають інші виплати, що не належать
до фонду оплати праці, наприклад лікарняні
(п. 3 Інструкції № 5), та включають їх до загаль
ної суми оплати праці працівника.
При визначенні складу зарплати слід корис
туватися Інструкцією № 5. Адже при віднесенні
деяких виплат до складу основної, додаткової
зарплати чи інших заохочувальних та компен
саційних виплат можуть виникати труднощі.
Так, наприклад, гонорари штатним працівникам
редакцій газет, журналів, інших засобів масової
інформації, видавництв, установ мистецтва, що
нараховуються за ставками (розцінками) автор
ської (постановочної) винагороди, нарахова
ної на цьому підприємстві, належать до складу
основної зарплати. У той же час нерідко вважа
ють, що такі виплати слід було б враховувати як
додаткову зарплату. А відсоткові або комісійні
винагороди, виплачені додатково до тарифної
ставки (окладу, посадового окладу), включають
до складу додаткової зарплати, а не до заохочу
вальних виплат.
Визначивши всі складові оплати праці, скла
дають загальну суму виплат по кожному праців
нику та загалом по підприємству. Із цих сум на
далі здійснюватимуться необхідні нарахування
та відрахування податків, зборів та обов’язкових
платежів. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Цивільний кодекс
України: що варто знати
кадровикам

П

ереважна більшість кадровиків добре
обізнана з КЗпП — основним норматив
но-правовим актом (далі — НПА) сфери
трудового законодавства, а також з
іншими НПА, що регулюють трудові відноси
ни, наприклад, законами про оплату праці, про
відпустки тощо. Але іноді між працівниками
підприємств, установ та організацій (далі —
підприємство), а також між ними та робото
давцем або представниками інших підпри
ємств у процесі роботи чи за її межами вини
кають правові відносини, які регулюються
НПА, що не належать до сфери праці і через це
менше відомі кадровикам. Наприклад, такі
питання можуть виникнути в разі пошкоджен
ня працівниками устаткування роботодавця в
неробочий час, крадіжки певних матеріалів,
притягнення працівників або роботодавця до
кримінальної, цивільно-правової чи адміні
стративної відповідальності за порушення
трудового чи іншого законодавства, злиття
підприємств тощо.
Для вирішення згаданих питань роботода
вець переважно залучає працівників юридичної
служби (юрисконсультів). Але на багатьох під
приємствах (особливо малих та середніх) таких
фахівців немає, а залучати зовнішніх консуль
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тантів з юридичних питань (юристів) вони не
завжди мають змогу. Тому іноді вирішення пи
тань, що стосуються працівників підприємства,
але виходять за межі трудових правовідносин,
покладається на працівників кадрових служб
або служб з управління персоналом. У зв’язку
з цим пропонуємо детальніше ознайомитися з
НПА, які можуть знадобитися кадровикам у ро
боті, основним з яких є Цивільний кодекс Укра
їни (далі — ЦК).
Отже, у статті розглянемо основні питання
та поняття, що стосуються сфери управління
персоналом і правовідносин між роботодав
цями й працівниками в процесі трудової діяль
ності та за її межами, які регулюються ЦК. Та
кож наведемо посилання на основні положення
(розділи, статті) ЦК, до яких в разі потреби мо
жуть звернутися кадровики під час вирішення
згаданих питань.

Відмінності між КЗпП і ЦК
Відповідно до статті 1 КЗпП цей НПА регулює
трудові відносини всіх працівників, сприяючи
зростанню продуктивності праці, поліпшенню
якості роботи, підвищенню ефективності сус
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«Трудові відносини — врегульовані законодавством, а також колективними
трудовими договорами відносини, що
виникають у зв’язку з трудовим процесом у суспільному виробництві»
пільного виробництва тощо. У КЗпП відсутнє
визначення поняття «трудові відносини», тому
наведемо його тлумачення зі Словничка юри
дичних термінів�: «Трудові відносини — врегу
льовані законодавством, а також колективними
трудовими договорами відносини, що виника
ють у зв’язку з трудовим процесом у суспільно
му виробництві».
Згідно з частиною першою статті 1 ЦК ци
вільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні
відносини), засновані на юридичній рівності,
вільному волевиявленні, майновій самостійнос
ті їх учасників. Учасниками цивільних відносин
відповідно до статті 2 ЦК є фізичні та юридичні
особи, які згадуються і в КЗпП.
Відповідно до частини першої статті 9 ЦК
його положення застосовуються до врегулюван
ня відносин, які виникають у сферах викорис
тання природних ресурсів та охорони довкілля,
а також до трудових та сімейних відносин, якщо
вони не врегульовані іншими актами законо
давства. У той же час згідно з частиною другою
статті 1 ЦК до майнових відносин, заснованих на
адміністративному або іншому владному підпо
рядкуванні однієї сторони другій стороні, ци
вільне законодавство не застосовується, якщо
інше не встановлено законом.
Наприклад, якщо певне майно (устаткуван
ня, інструмент тощо) буде передано керівником
(підприємства, структурного підрозділу) під
леглому працівникові для виконання ним своїх
трудових обов’язків за трудовим договором, то
в разі ненавмисного пошкодження такого майна
працівником шкода роботодавцю відшкодову
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ватиметься відповідно до трудового, а не ци
вільного законодавства.
Якщо ж працівник укладе з роботодавцем
договір про оренду аналогічного майна не як
працівник, а як «звичайний» громадянин, і не для
виконання обов’язків за трудовим договором,
а для використання майна для своїх особистих
потреб, то в разі його пошкодження шкода влас
нику майна (роботодавцю) буде відшкодовува
тися відповідно до цивільного законодавства.

Фізичні та юридичні особи
У КЗпП поняття «фізична особа» вжито, як пра
вило, у значенні «роботодавець», наприклад, у
статтях 2, 3, 21. Крім того, у статті 259 КЗпП у
значенні «роботодавець» вживається і таке по
няття, як «фізична особа — підприємець». Також
у КЗпП термін «особа» (без уточнення «фізич
на») застосовується в значенні «працівник».
Разом з тим, як зазначалося вище, КЗпП не
містить визначення згаданих понять, натомість у
статті 24 ЦК зазначено, що людина як учасник
цивільних відносин вважається фізичною особою. За аналогією можна стверджувати, що в
трудовому законодавстві «фізичною особою»
вважається людина, яка є учасником трудових
правовідносин.
Відповідно до статі 50 ЦК фізичною особою — підприємцем вважається фізична особа,
яка здійснює не заборонену законом підприєм
ницьку діяльність та зареєстрована у встановле
ному законом порядку.
Поняття «юридична особа» у КЗпП також пе
реважно вживається у значенні «роботодавець»
(або «місце роботи»), наприклад, у статтях 11,
265 КЗпП, або «стороння організація», напри
клад, у статті 134 КЗпП. Визначення поняття
«юридична особа» у КЗпП також відсутнє, але в
статті 80 ЦК зазначається, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у
встановленому законом порядку. У статті 83 ЦК
також уточнюється, що юридичні особи можуть
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Фізичній особі, яка досягла 16 років і
працює за трудовим договором,
а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини,
може бути надана повна цивільна
дієздатність
створюватися у формі товариств, установ та в
інших формах, установлених законом.

Цивільно-правові договори
Інколи певна робота на підприємстві виконуєть
ся не за трудовим договором, а на підставі цивільно-правових договорів, які ще називають
«трудовими угодами». Це не зовсім правильно,
оскільки відповідні правовідносини в разі вико
нання робіт за цивільно-правовими договора
ми регулюються не трудовим законодавством,
а ЦК. Цивільно-правові договори можуть бути
різними, а їх характеристика та особливості ви
значаються статтями ЦК, зокрема:
 статтею 837 — договір підряду, за яким
одна сторона (підрядник) зобов’язується на
свій ризик виконати певну роботу за завдан
ням другої сторони (замовника), а замовник
зобов’язується прийняти та оплатити виконану
роботу. Договір підряду може укладатися на
виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі
або на виконання іншої роботи з переданням її
результату замовникові. Усі нюанси укладання
та виконання договору підряду розглядаються у
главі 61 ЦК;
 статтею 655 — договір купівлі-продажу,
згідно з яким одна сторона (продавець) передає
або зобов’язується передати майно (товар) у
власність другій стороні (покупцеві), а покупець
приймає або зобов’язується прийняти майно
(товар) і сплатити за нього певну грошову суму;
 статтею 712 — договір поставки, за яким
продавець (постачальник), який здійснює під
приємницьку діяльність, зобов’язується переда

№ 3 (110) березень 2016

ти у встановлений строк (строки) товар у влас
ність покупця для використання його у підпри
ємницькій діяльності або в інших цілях, не
пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім
або іншим подібним використанням, а покупець
зобов’язується прийняти товар і сплатити за
нього певну грошову суму;
 статтею 713 — договір контрактації
сільськогосподарської продукції, відповідно до
якого виробник сільськогосподарської продук
ції зобов’язується виробити визначену догово
ром сільськогосподарську продукцію і передати
її у власність заготівельникові (контрактанту)
або визначеному ним одержувачеві, а заготі
вельник зобов’язується прийняти цю продукцію
та оплатити її за встановленими цінами відпо
відно до умов договору;
 статтею 715 — договір міни (бартеру),
за яким кожна зі сторін зобов’язується передати
другій стороні у власність один товар в обмін на
інший;
 статтею 731 — договір ренти, згідно з
яким одна сторона (одержувач ренти) передає
другій стороні (платникові ренти) у власність
майно, а платник ренти взамін цього зобов’я
зується періодично виплачувати одержувачеві
ренту у формі певної грошової суми або в іншій
формі. Договором ренти може бути встановле
ний обов’язок виплачувати ренту безстроково
(безстрокова рента) або протягом певного
строку;
 статтею 759 — договір найму (оренди),
на підставі якого наймодавець передає або
зобов’язується передати наймачеві майно у
користування за плату на певний строк. Пред
метом договору найму може бути річ, яка
визначена індивідуальними ознаками і яка збе
рігає свій первісний вигляд при неодноразовому
використанні (неспоживна річ);
 статтею 892 — договір на виконання
науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, згідно з яким під
рядник (виконавець) зобов’язується провести за
завданням замовника наукові дослідження, роз
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робити зразок нового виробу та конструктор
ську документацію на нього, нову технологію
тощо, а замовник зобов’язується прийняти
виконану роботу та оплатити її;
 статтею 901 — договір про надання
послуг, відповідно до якого одна сторона (вико
навець) зобов’язується за завданням другої сто
рони (замовника) надати послугу, яка спожива
ється в процесі вчинення певної дії або здійснен
ня певної діяльності, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо
інше не встановлено договором;
 статтею 909 — договір перевезення вантажу, за яким одна сторона (перевізник) зобо
в’язується доставити довірений їй другою сто
роною (відправником) вантаж до пункту при
значення та видати його особі, яка має право на
одержання вантажу (одержувачеві), а відправ
ник зобов’язується сплатити за перевезення
вантажу встановлену плату;
 статтею 1000 — договір доручення,
на підставі якого одна сторона (повірений)
зобов’язується вчинити від імені та за рахунок
другої сторони (довірителя) певні юридичні
дії. Правочин, вчинений повіреним, створює,
змінює, припиняє цивільні права та обов’язки
довірителя. Договором доручення може бути
встановлено виключне право повіреного на вчи
нення від імені та за рахунок довірителя всіх або
частини юридичних дій, передбачених догово
ром. У договорі можуть бути встановлені строк
дії такого доручення та (або) територія, у межах
якої є чинним виключне право повіреного;
статтею 1011 — договір комісії, згідно з
яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується
за дорученням другої сторони (комітента) за
плату вчинити один або кілька правочинів від
свого імені, але за рахунок комітента;
статтею 1109 – ліцензійний договір, згід
но з яким одна сторона (ліцензіар) надає другій
стороні (ліцензіату) дозвіл на використання
об’єкта права інтелектуальної власності (ліцен
зію) на умовах, визначених за взаємною згодою
сторін з урахуванням вимог ЦК та іншого закону.

50

Найчастіше як трудові угоди на підприємстві
укладаються договори підряду або про надання
послуг. Але інколи може бути доцільним і укла
дання інших видів цивільно-правових договорів.
Наприклад, якщо підприємству необхідна для
використання як сировина певна кількість яко
їсь специфічної сільськогосподарської продук
ції, воно може укласти трудовий договір з пев
ною особою, яка виконуватиме відповідні
завдання та обов’язки з вирощування такої про
дукції у підсобному господарстві підприємства.
У той же час інколи з економічної точки зору
для підприємства доцільніше укласти договір
купівлі-продажу з фізичною особою — власни
ком такої продукції або договір контрактації
сільськогосподарської продукції з фізичною
особою — фермером.

Цивільна дієздатність
У главі 4 ЦК розглядається низка питань,
пов’язаних з правами та обов’язками різних ка
тегорій фізичних осіб у сфері цивільних відно
син, у т. ч. питання їх цивільної дієздатності під
час роботи цих осіб за трудовими договорами.
Відповідно до статті 30 ЦК цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями
набувати для себе цивільних прав і самостійно
їх здійснювати, а також здатність своїми діями
створювати для себе цивільні обов’язки, само
стійно їх виконувати та нести відповідальність у
разі їх невиконання.
Цивільна дієздатність окремих категорій
фізичних осіб, наприклад, неповнолітніх, може
бути обмежена відповідно до законодавства.
У той же час згідно зі статтею 35 ЦК фізичній
особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі,
яка записана матір’ю або батьком дитини, може
бути надана і повна цивільна дієздатність.
Вона надається за рішенням органу опіки та
піклування за заявою заінтересованої особи за
письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або
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піклувальника, а в разі відсутності такої згоди —
може бути надана за рішенням суду. У разі припинення трудового договору надана фізичній
особі дієздатність зберігається.
Слід звернути увагу і на статтю 36 ЦК, якою
визначено, що в деяких випадках (наприклад,
у разі фізичного розладу, зловживання спиртни
ми напоями, наркотичними засобами, азартни
ми іграми тощо) суд може обмежити цивільну
дієздатність фізичної особи. У разі такого об
меження одержання заробітку та інших доходів
особи та розпоряджання ними здійснюються
піклувальником. У той же час піклувальник
може письмово дозволити зазначеній особі са
мостійно одержувати заробіток та інші доходи й
розпоряджатися ними.
Зауважимо, що питання трудових право
відносин, які пов’язані з питаннями дієздатності
(неповнолітніми, опікунами, піклувальниками),
розглядаються у КЗпП у статтях 1861, 199 тощо.

Припинення юридичних осіб
Як згадувалося вище, підприємства, на яких
працюють працівники, як правило є юридични
ми особами, які відповідно до статті 104 ЦК за
певних обставин можуть припинятися в резуль
таті реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або ліквідації. У разі реоргані
зації юридичних осіб майно, права та обов’язки
переходять до правонаступників, а для вирі
шення усіх відповідних питань та управління
підприємством у перехідний період признача
ється комісія з припинення юридичної особи
(комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)
або ліквідатор.
У разі ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) згідно із статтею 111 ЦК
серед іншого відповідно до законодавства про
працю здійснює звільнення працівників юри
дичної особи, що ліквідується.
У статті 112 ЦК йдеться про черговість за
доволення вимог кредиторів платоспроможної
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Підпис іншої особи на тексті
правочину, щодо якого не
вимагається нотаріального
посвідчення, може бути засвідчений
відповідною посадовою особою за
місцем роботи
юридичної особи в разі її ліквідації, і, зокрема,
зазначається, що в другу чергу задовольняються
вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за викорис
тання результату його інтелектуальної, творчої
діяльності.
У КЗпП питання реорганізації (ліквідації)
підприємств розглядаються у статтях 17, 36, 40
тощо.

Правочини
Відповідно до статті 202 ЦК правочином є дія
особи, спрямована на набуття, зміну або припи
нення цивільних прав та обов’язків. Правочини
можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Статтею 207 ЦК ви
значено, що якщо фізична особа у зв’язку з хво
робою або фізичною вадою не може підписати
ся власноручно, за її дорученням текст правочи
ну в її присутності підписує інша особа. Підпис
іншої особи на тексті правочину, щодо якого не
вимагається нотаріального посвідчення, може
бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання
або лікування особи, яка його вчиняє.

Довіреності
У випадках, установлених законодавством, фі
зична особа може здійснювати різні дії за до
віреністю, яка часто підлягає нотаріальному
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посвідченню. У той же час стаття 245 ЦК пе
редбачає винятки з порядку посвідчення для
деяких категорій працівників і, зокрема, ви
значає, що довіреність військовослужбовця,
а в пунктах дислокації військової частини,
з’єднання, установи, військово-навчального
закладу, де немає нотаріуса чи органу, що
вчиняє нотаріальні дії, також довіреність
працівника, члена його сім’ї та члена сім’ї
військовослужбовця може бути посвідчена
командиром (начальником) цієї частини,
з’єднання, установи або закладу.
Статтею 245 ЦК встановлено, що довіреність на одержання заробітної плати, інших
платежів та поштової кореспонденції може
бути посвідчена посадовою особою організації,
в якій довіритель працює. У КЗпП про довіре
ність згадується у статті 134.

Особисті немайнові права
Згідно зі статтею 269 ЦК особисті немайнові
права належать кожній фізичній особі від наро
дження або за законом та не мають економічного змісту. Також фізична особа володіє таки
ми правами довічно і не може відмовитися від
них або бути їх позбавлена. Відповідно до статті
270 ЦК такі права згідно з Конституцією України
включають права на: життя, охорону здоров’я,
безпечне для життя і здоров’я довкілля, свободу
та особисту недоторканність, недоторканність
особистого і сімейного життя, повагу до гідності
та честі, таємницю листування, телефонних роз
мов, телеграфної та іншої кореспонденції, недо
торканність житла, вільний вибір місця прожи
вання та свободу пересування, свободу літера
турної, художньої, наукової і технічної творчості.
ЦК та інші НПА можуть передбачати й інші осо
бисті немайнові права.
Відповідно до статті 273 ЦК юридичні особи,
їх працівники, окремі фізичні особи, професійні
обов’язки яких стосуються особистих немайно
вих прав фізичної особи, зобов’язані утримува
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Фізична особа зобов’язана утримуватися від поширення інформації про
стан здоров’я, факт звернення за
медичною допомогою, діагноз, медичне
обстеження, яка їй стала відома у
зв’язку з виконанням службових
обов’язків або з інших джерел
тися від дій, якими ці права можуть бути пору
шені.
У главах 21–22 ЦК визначено особисті не
майнові права, наприклад, у частині четвертій
статті 293 ЦК зазначено, що фізична особа має
право на належні, безпечні та здорові умови
праці, проживання, навчання тощо. Крім того,
статтею 312 ЦК установлено, що фізична особа
має право на вибір та зміну роду занять, але в
той же час, у випадках і в порядку, встановлених
законом, їй може бути заборонено виконувати певну роботу або обіймати певні посади.
У цій статті також зазначається, що викорис
тання примусової праці забороняється, але не
вважається примусовою працею військова або
альтернативна (невійськова) служба, робота чи
служба, яка виконується особою за вироком
чи іншими рішеннями суду, а також робота чи
служба відповідно до законів про воєнний і над
звичайний стан.
Згідно зі статтею 16 ЦК для захисту своїх
як майнових, так і особистих немайнових прав
кожна особа має право звертатися до суду.

Право на таємницю про стан здоров’я
Відповідно до статті 286 ЦК забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або на
вчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи. Також фізична особа
зобов’язана утримуватися від поширення інфор
мації про стан здоров’я, факт звернення за ме
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Особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, належать відповідні майнові права інтелектуальної власності на комерційну
таємницю
дичною допомогою, діагноз, медичне обстежен
ня, яка їй стала відома у зв’язку з виконанням
службових обов’язків або з інших джерел.
У КЗпП про стан здоров’я згадується у стат
тях 21, 22, 24 тощо.

Комерційна таємниця
Визначення поняття «комерційна таємниця» на
ведено в статті 505 ЦК, згідно з якою комерційна таємниця — це інформація, яка є секретною
в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній
формі та сукупності її складових є невідомою
та не є легкодоступною для осіб, які звичайно
мають справу з видом інформації, до якого вона
належить. Комерційною таємницею можуть
бути відомості технічного, організаційного, ко
мерційного, виробничого та іншого характеру,
за винятком тих, які відповідно до закону не мо
жуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Відповідно до статей 506–508 ЦК особі, яка
правомірно визначила інформацію комерцій
ною таємницею, належать відповідні майнові
права інтелектуальної власності на комерційну
таємницю (якщо інше не встановлено догово
ром) протягом певного строку чинності зазначе
ного права. У випадках, установлених законом,
органи державної влади зобов’язані охороняти
комерційну таємницю.
На практиці на підприємствах часто затвер
джуються Положення про комерційну таємни
цю або інші відповідні локальні нормативні акти,
які з урахуванням зазначених вимог ЦК більш
детально регулюють різні питання, що пов’язані
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з комерційною таємницею на конкретному під
приємстві. Крім того, відповідні обов’язки пра
цівника щодо збереження комерційної таємниці
та його відповідальність у разі її розголошення
можуть передбачатися у трудових договорах
(контрактах), посадових інструкціях тощо.

Право власності на скарб
Згідно зі статтею 343 ЦК скарбом є закопані в
землі чи приховані іншим способом гроші, ва
лютні цінності, інші цінні речі, власник яких не
відомий або за законом втратив на них право
власності. Залежно від різних обставин фізична
особа може набути право власності на весь або
певну частину скарбу, що детально врегульова
но в зазначеній статті. Разом з тим положення
цієї статті не поширюються на осіб, які виявили
скарб під час розкопок, пошуків, що проводили
ся відповідно до їхніх трудових або договірних
обов’язків.

Право інтелектуальної власності
Питанням інтелектуальної власності присвячена
книга четверта ЦК. Відповідно до статті 418 ЦК
право інтелектуальної власності — це право
особи на результат інтелектуальної, творчої ді
яльності або на інший об’єкт права інтелекту
альної власності відповідно до законодавства.
Об’єкти права перелічено у статті 420 ЦК, на
приклад, літературні твори, комп’ютерні про
грами, винаходи, промислові зразки, раціона
лізаторські пропозиції тощо. Зазначене право
становлять особисті немайнові права інтелек
туальної власності та (або) майнові права інте
лектуальної власності.
Відповідно до статті 423 ЦК особистими
немайновими правами інтелектуальної влас
ності є:
 право на визнання людини творцем (авто
ром, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта
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права інтелектуальної власності;
 право перешкоджати будь-якому пося
ганню на право інтелектуальної власності, здат
ному завдати шкоди честі чи репутації творця
об’єкта права інтелектуальної власності;
 інші особисті немайнові права інтелекту
альної власності, встановлені законом.
Згідно зі статтею 424 ЦК майновими правами інтелектуальної власності є:
 право на використання об’єкта права інте
лектуальної власності;
 виключне право дозволяти використання
об’єкта права інтелектуальної власності;
 виключне право перешкоджати неправо
мірному використанню об’єкта права інтелекту
альної власності, в т. ч. забороняти таке вико
ристання;
 інші майнові права інтелектуальної влас
ності, встановлені законом.
Відповідно до статті 429 ЦК:
 особисті немайнові права інтелекту
альної власності на об’єкт, створений у зв’язку
з виконанням трудового договору, належать
працівникові, який створив цей об’єкт. Але у ви
падках, передбачених законом, окремі особисті
немайнові права інтелектуальної власності на
такий об’єкт можуть належати юридичній або
фізичній особі, де або в якої працює працівник;
 майнові права інтелектуальної власнос
ті на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням
трудового договору, належать працівникові,
який створив цей об’єкт, та юридичній або фі
зичній особі, де або в якої він працює, спільно,
якщо інше не встановлено договором. Також
законом можуть встановлюватися особливості
здійснення таких прав.
У КЗпП поняття «інтелектуальна власність»
згадується у статті 91.

Найм (оренда) транспортного засобу
Відповідно до статті 805 ЦК управління та тех
нічна експлуатація транспортного засобу, пе
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реданого у найм з екіпажем, провадяться його
екіпажем. При цьому екіпаж не припиняє трудових відносин з наймодавцем, який має не
сти витрати на його утримання. Також екіпаж
зобов’язаний відмовитися від виконання роз
поряджень наймача, якщо вони суперечать
умовам договору найму, умовам використан
ня транспортного засобу, а також якщо вони
можуть бути небезпечними для екіпажу, тран
спортного засобу, прав інших осіб.
Стаття 154 КЗпП встановлює необхідність
відповідності транспортних засобів після рекон
струкції нормативним актам з охорони праці.

Банківські рахунки
Згідно зі статтею 1072 ЦК у разі одночасного
надходження до банку кількох розрахункових
документів, на підставі яких здійснюється спи
сання грошових коштів, банк списує кошти з
рахунку клієнта у певній черговості. Зокрема,
у другу чергу списуються грошові кошти на
підставі рішення суду для розрахунків щодо
виплати вихідної допомоги та оплати праці
особам, які працюють за трудовим договором
(контрактом), а також виплати за авторським
договором.

Комерційна концесія
Відповідно до статті 1115 ЦК за договором
комерційної концесії одна сторона (правово
лоділець) зобов’язується надати другій стороні
(користувачеві) за плату право користування
відповідно до її вимог комплексом належних
цій стороні прав з метою виготовлення та (або)
продажу певного виду товару та (або) надання
послуг. Предметом договору комерційної кон
цесії є право на використання об’єктів права
інтелектуальної власності (торговельних марок,
промислових зразків, винаходів, творів, комер
ційних таємниць тощо), комерційного досвіду
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«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика

Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником
під час виконання ним своїх трудових
(службових) обов’язків
та ділової репутації. Серед обов’язків право
володільця, про які йдеться у статті 1120 ЦК,
є й такий обов’язок, як надавати користувачеві
постійне технічне та консультативне сприяння,
включаючи сприяння у навчанні та підвищенні
кваліфікації працівників.

Відшкодування шкоди
Статтею 1172 ЦК визначено, що юридична або
фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їх
нім працівником під час виконання ним своїх
трудових (службових) обов’язків. Аналогічно
має відшкодувати шкоду іншій особі і замовник,
якщо така шкода була заподіяна підрядником,
який діяв за завданням замовника, а також під
приємницькі товариства (кооперативи) від
шкодовують шкоду, завдану їхнім учасником
(членом) під час здійснення ним підприємниць
кої або іншої діяльності від імені товариства чи
кооперативу.
Наприклад, власник ремонтного підприєм
ства має відшкодувати шкоду, яку завдав його
слюсар (тобто працівник, з яким власник підпри
ємства уклав трудовий договір) власнику квар
тири під час ремонту дома. Аналогічно власник
цього підприємства повинен буде відшкодувати
шкоду власнику квартири, яка була йому завда
на не слюсарем (з яким власником підприємства
був укладений трудовий договір), а «фізичною
особою – підрядником», з якою власником під
приємства був укладений відповідний цивільноправовий договір, і по відношенню до якої влас
ник ремонтного підприємства був замовником
певних робіт з ремонту дома.
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Згідно зі статтею 1195 ЦК у разі каліцтва або
іншого ушкодження здоров’я фізичної особи,
яка в момент завдання шкоди не працювала,
розмір відшкодування визначається виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати.
У статті 1197 ЦК йдеться про визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцт
ва або іншого ушкодження здоров’я фізичної
особи, яка працювала за трудовим договором.
Зокрема, зазначається, що розмір такого заро
бітку обчислюється у відсотках від середнього
місячного заробітку (доходу), який потерпілий
мав до каліцтва, з урахуванням ступеня втрати
потерпілим професійної працездатності, а за її
відсутності — загальної працездатності.
До втраченого заробітку включаються всі
види оплати праці за трудовим договором за
місцем основної роботи і за сумісництвом,
з яких сплачується податок на доходи громадян,
у сумах, нарахованих до вирахування податку (не
включаються одноразові виплати, компенсація
за невикористану відпустку, вихідна допомога,
допомога по вагітності та пологах тощо). Якщо
зазначений заробіток змінився, і це поліпшило
матеріальне становище працівника (підвищення
заробітної плати за посадою, переведення на
вищеоплачувану роботу, прийняття на роботу
після закінчення освіти), при визначенні серед
ньомісячного заробітку враховується лише заро
біток, який він одержав або мав одержати після
відповідної зміни. Якщо ж потерпілий на момент
завдання йому шкоди не працював, його серед
ньомісячний заробіток обчислюється, за його
бажанням, виходячи з його заробітку до звільнення або звичайного розміру заробітної плати
працівника його кваліфікації в цій місцевості.
Подібним чином відшкодовується шкода,
завдана каліцтвом чи іншим ушкодженням
здоров’я неповнолітній особі, про що йдеться у
статті 1199 ЦК.
Крім того, в інших статтях глави 82 ЦК роз
глядаються питання відповідальності за завдану
майнову та/або моральну шкоду як у межах тру
дових правовідносин, так і поза ними. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає
Галина Мастюгіна,
начальник відділу з питань призначення пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Чи має право багатодітна мати (мати п’ятьох дітей віком старше
16 років) на призначення дострокової пенсії? На який розмір пенсії вона може розраховувати?
До запровадження пенсійного забезпе
чення через професійні та корпоратив
ні фонди пенсії за віком на пільгових
умовах призначаються в разі досягнення пенсій
ного віку та наявності трудового стажу, передба
ченого Законом України «Про пенсійне забезпе
чення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII.
Пунктом «ж» статті 13 вказаного Закону
передбачено, що право на призначення пенсії
за віком на пільгових умовах мають жінки, які
працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей (у т. ч.
усиновлених).
Таким жінкам пенсія призначається неза
лежно від віку та наявного трудового стажу в
порядку, затвердженому постановою КМУ від
16 травня 1992 р. № 244. Відповідно до цього
Порядку жінкам, які працюють у сільськогоспо
дарському виробництві та виховали п’ятеро або
більше дітей до 14-річного віку, в т. ч. усинов
лених, пенсії на пільгових умовах призначаються
незалежно від віку та наявного трудового стажу.
Отже, пільгова пенсія жінкам призначається
за таких умов:
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 на час звернення за призначенням пенсії (на
дату надання заяви та необхідних для призначення
пенсії документів до управління Пенсійного фон
ду за місцем проживання) жінка має бути зайнята
на постійній роботі в сільськогосподарському
виробництві в колгоспах, державних господар
ствах, міжгосподарських підприємствах, коопера
тивах, орендних колективах, а також у селянських
(фермерських) та інших господарствах незалежно
від форм власності та господарювання;
 жінка повинна виховувати п’ятеро чи біль
ше дітей, причому на час звернення за призна
ченням пенсії вік п’ятої дитини має бути не меншим 14 років.
Той факт, що жінка зайнята на постійній ро
боті в сільськогосподарському виробництві,
підтверджується трудовою книжкою або відпо
відною довідкою колгоспу, державного госпо
дарства, міжгосподарського підприємства, коо
перативу, орендного колективу чи селянського
(фермерського) або іншого господарства неза
лежно від форм власності та господарювання.
Для визначення віку дітей та їх виховання нада
ються свідоцтва про їх народження.
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Отже, якщо жінка працює на постійній роботі
в сільському господарстві та вік її п’ятої дитини
більший за 14 років, вона має право на призна
чення пенсії на пільгових умовах. Для надання
заяви на призначення пенсії та відповідних доку
ментів жінці слід звернутися до управління Пен
сійного фонду за місцем проживання.
Якщо ж жінка не працює в сільському гос
подарстві, право на призначення пенсії за віком
вона матиме в разі досягнення 50-річного віку
та за умови наявності 15 років страхового ста
жу (з урахуванням часу догляду за дітьми до до
сягнення ними трирічного віку). При цьому вік
п’ятої дитини має бути не менше шести років. Це
передбачено пунктом 3 Прикінцевих положень
Закону України «Про загальнообов’язкове дер

жавне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058).
Розмір пенсії в обох випадках визначатиметь
ся за нормами Закону № 1058 і з урахуванням
щомісячної державної адресної допомоги, яка
встановлюється згідно з постановою КМУ від
26 березня 2008 р. № 265, не може бути менше
949 грн.
Крім цього, за Законом України «Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною» матерям, які
народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх
до досягнення шестирічного віку, встановлюєть
ся пенсія за особливі заслуги перед Україною (як
надбавка до пенсії) у розмірі від 35 до 40 % про
житкового мінімуму, встановленого законом для
осіб, які втратили працездатність.

На запитання читачів відповідає

Євгенія Каляпіна,

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

Чи зараховується період мобілізації працівника до стажу роботи
для надання щорічної відпустки?

У більшості матеріалів ЗМІ можна
знайти позитивну відповідь на наведе
не запитання. Однак, на наш погляд,
воно є дискусійним і однозначно відповісти на
нього досить складно через наявність великої
кількості нормативно-правових актів, що стосу
ються цієї тематики, які до того ж за останній
період зазнавали постійних змін.
Аналізуючи їх, для початку необхідно звер
нутися до статті 9 Закону України «Про від
пустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
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(далі — Закон № 504/96), відповідно до якої до
стажу роботи, що дає право на щорічну осно
вну відпустку, зокрема, зараховується час, коли
працівник фактично не працював, але за ним
згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або
частково. Аналогічна норма міститься в статті 82
КЗпП. Таким чином, можна виділити дві істотні
ознаки, які є підставою для зарахування періоду,
коли працівник з певних причин був звільнений
від виконання трудових обов’язків на підприєм
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стві, до стажу для надання йому відпустки — це
збереження за ним на період відсутності місця
роботи та заробітної плати.
У той же час у статті 119 КЗпП, безпосе
редньо присвяченій гарантіям для працівни
ків, призваних на військову службу в особли
вий період, донедавна містилося дещо інше
формулювання, в якому йшлося про те, що
за такими особами зберігається місце роботи
та компенсується з бюджету середній заробіток. Таке визначення відрізняється від ви
щенаведеного формулювання статті 9 Закону
№ 504/96 та статті 82 КЗпП.
Положення про збереження за мобілізова
ним працівником місця роботи і заробітної пла
ти, тобто такі, що повністю відповідають умо
вам, передбаченим статтею 9 Закону № 504/96
та статтею 82 КЗпП, були внесені до статті 119
КЗпП та статті 39 Закону України «Про військо
вий обов’язок і військову службу» від 25 берез
ня 1992 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232) і
набули чинності з 1 квітня 2014 р., однак надалі
вони змінювалися. Звернемо увагу на форму
лювання зазначених статей та простежимо їх
подальшу трансформацію:
 частина третя статті 119 КЗпП: «Працівникам, які призвані на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і
середнього заробітку».
Норма набула чинності з 1 квітня 2014 р.
відповідно до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення проведення мобілізації»
від 27 березня 2014 р. № 1169-VII (далі — За
кон № 1169).
Втратила чинність 8 червня 2014 р. на під
ставі Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удо
сконалення оборонно-мобілізаційних питань
під час проведення мобілізації» від 20 травня
2014 р. № 1275-VII, яким була викладена в но
вій редакції:
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«За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада
і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій
із бюджету в межах середнього заробітку
проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України»;
 частина друга статті 39 Закону № 2232:
«За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного
року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві,
в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності».
Норма набула чинності також з 1 квітня
2014 р. відповідно до Закону № 1169, але ді
яла більш тривалий термін.
Втратила чинність 11 червня 2015 р. на під
ставі Закону України «Про внесення змін до де
яких законодавчих актів України щодо питань
соціального захисту громадян України, які
проходять військову службу під час особливо
го періоду» від 14 травня 2015 р. № 433-VIII,
яким була викладена в новій редакції:
«Громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий
період, або прийняті на військову службу
за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану,
користуються гарантіями, передбаченими
частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю України,
а також частиною першою статті 51, частиною п’ятою статті 53, частиною треКадровик України
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тьою статті 57, частиною п’ятою статті
61 Закону України «Про освіту».
Таким чином, на підставі викладеного мож
на зробити висновок, що законодавчо обґрунтованим було зарахування до стажу для щорічної чергової відпустки періоду мобілізації
до 11 червня 2015 р., коли норму про збереження заробітної плати за мобілізованими
працівниками було вилучено із законодавства. Додатковими аргументами на користь та
кого підходу є наступне:
 відповідно до частини другої статті 119
КЗпП «працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову
службу» і «Про альтернативну (невійськову)
службу», «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», надаються гарантії та пільги
відповідно до цих законів». Отже, саме Зако
ном № 2232 встановлювалася така гарантія, як
збереження заробітної плати за мобілізованим,
а частина третя статті 119 КЗпП тільки закрі
плює механізм її реалізації — шляхом компенса
ції з державного бюджету;
 у першу чергу саме на положення статті
39 Закону № 2232 спираються суди при вирі
шенні спорів, пов’язаних з реалізацією гарантій
мобілізованим працівникам (див. Ухвалу Ви
щого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 23 вересня
2015 р. у справі № 6-24083св15, рішення апе
ляційного суду Київської області від 21 квітня
2015 р. у справі № 366/3598/14 та ін.);
 крім того, відповідно до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак
тів України щодо удосконалення окремих пи
тань 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 статтю 101 Закону Украї
ни «Про соціальний і правовий захист військо
вослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня
1991 р. № 2011 (далі — Закон № 2011) доповне
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но новим пунктом 20 щодо надання відпустки
мобілізованим військовослужбовцям. Вказана
норма набула чинності з 15 квітня 2015 р.
З цієї дати особам, які залучені до військової служби під час мобілізації, на особливий
період, надається щорічна основна відпустка за
місцем їх служби відповідно до статті 101 Зако
ну № 2011 або виплачується відповідна компен
сація при демобілізації. Отже, втративши право
на щорічну відпустку за місцем своєї роботи у
зв’язку з тим, що із законодавства було виклю
чено формулювання про збереження за мобі
лізованим працівником заробітної плати, вони
отримали аналогічне право відповідно до норм
Закону № 2011, яке, як і у випадку з компенсова
ною заробітною платою, реалізується не за раху
нок роботодавця, а за рахунок бюджету.
Однак на цьому законотворчий процес не
зупинився: згідно із Законом України «Про вне
сення змін до деяких законодавчих актів Укра
їни» від 24 грудня 2015 р. № 911-VIII частина
третя статті 119 КЗпП зазнала чергових змін,
віповідно до яких сьогодні «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 середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких
вони працювали на час призову». Таку ж умову
передбачено частиною четвертою статті 119
КЗпП для працівників, які після демобілізації
продовжують військову службу за контрактом.
Вказані зміни до статті 119 КЗпП набрали чин
ності з 1 січня 2016 р. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у березні та квітні 2016 року*
Професійні свята в березні
та квітні 2016 року

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 робо
чого часу — 175 год.

КВІТЕНЬ
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

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.)
03.04 День геолога
12.04 День працівників ракетнокосмічної галузі України
16.04 День довкілля
17.04 День пожежної охорони
18.04 День пам’яток історії та
культури
24.04 Міжнародний день секретаря
(традиц.)
28.04 День охорони праці

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

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.

60

Кадровик України

ПРАКТИКА
62 Діловодство
72 Трудові судові спори
86 Кадрові документи
98 Зразки посадових інструкцій
102 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 кадрових питань

Пропонуємо ознайомитися з класифікацією та вимогами до підготовки
й оформлення розпорядчих документів з кадрових питань

О

крему велику групу розпорядчих доку
ментів становлять накази та розпоря
дження з кадрових питань (особового
складу), що суттєво відрізняються від
аналогічних розпорядчих документів з основ
ної діяльності та адміністративно-господар
ських питань як за змістом, так і за порядком
підготовки.
На великих підприємствах, в установах, ор
ганізаціях та інших юридичних особах (далі —
юридична особа) проекти розпорядчих до
кументів з кадрових питань готує окремий
спеціалізований структурний підрозділ — так
звана служба кадрів, що відповідно до штат
ного розпису юридичної особи має конкрет
не найменування, як-от: управління по роботі
з персоналом, відділ кадрів, відділ кадрового
забезпечення, сектор кадрової роботи тощо.
У юридичних особах з невеликою штатною чи
сельністю (до 100 працівників) для виконання
функцій кадрової служби в структурі, як пра
вило, передбачена лише одна штатна одини
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ця — менеджер з персоналу. Якщо ж штатних
працівників не більше сорока — такі функції як
додаткові можуть покладатися на будь-якого
працівника: найчастіше на одного із заступни
ків керівника юридичної особи або навіть на
секретаря.

Видова класифікація кадрових
наказів і розпоряджень
У групі розпорядчих документів з кадрових пи
тань слід розрізняти такі основні види наказів і
розпоряджень:
 про прийняття на роботу (призначення на
посаду);
 про переведення (переміщення) на іншу
роботу (посаду);
 про звільнення з роботи (припинення тру
дового договору);
 про поновлення на посаді;
 про сумісництво (суміщення посад);

Кадровик України
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 про зміну особистих даних працівника
(прізвища, імені тощо);
 про заохочення (оголошення подяки, на
городження, преміювання);
 про стягнення (оголошення догани) за по
рушення трудової дисципліни;
 про встановлення надбавок і доплат;
 про проведення атестації;
 про надання матеріальної допомоги;
 про надання різних видів відпусток;
 про відрядження.
За поданням інформації кадрові накази
та розпорядження, оформлені традиційним
способом (тобто без використання трафа
ретних форм), поділяють на прості (інди
відуальні) та складні (зведені). При цьому
індивідуальний кадровий наказ (розпоря
дження) містить інформацію про управлін
ську дію стосовно одного працівника, а зміст
зведеного кадрового наказу (розпоряджен
ня) стосується одразу кількох працівників,
незалежно від того, одна чи різні управлін
ські дії вчиняються щодо них.

Підстави для підготовки розпорядчих
документів з кадрових питань
Підставами для підготовки та видання кадро
вих наказів (розпоряджень) можуть бути як
службові документи юридичної особи, так і
особові документи працівників. Обов’язковою,
але не завжди основною підставою для підго
товки більшості видів кадрових наказів є заява
працівника, подана на ім’я керівника юридичної
особи. Утім, для видання розпорядчого доку
мента не завжди достатньо однієї заяви, тож
пропонуємо розглянути підстави для підготов
ки і видання кадрових наказів і розпоряджень
більш детально.
Так, наприклад, підставою для підготовки
розпорядчого документа про переведення
працівника на іншу посаду (роботу) в межах
однієї юридичної особи, крім заяви працівника,
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може бути подання його безпосереднього керів
ника, в якому наводяться відомості про праців
ника (прізвище, ім’я, по батькові; освіта; посада,
яку працівник обіймає; назва структурного під
розділу; стаж роботи – загальний, у цьому під
розділі, на цій посаді; оцінка ділових і моральних
якостей), мотиви переведення і посада, на яку
пропонується перевести працівника*.
Підставою для підготовки розпорядчого документа про відрядження працівника може
бути доповідна записка керівника структурного
підрозділу, якому безпосередньо підпорядко
вується цей працівник. Якщо працівник сам
обіймає посаду керівника одного зі структур
них підрозділів або заступника керівника юри
дичної особи, він може сам на себе підготувати
доповідну записку з обґрунтуванням необхід
ності свого відрядження та подати її на розгляд
керівнику юридичної особи.
Підставою для підготовки розпорядчого документа про заохочення працівника може бути
доповідна записка або подання керівника струк
турного підрозділу. Подання про заохочення,
як правило, оформлюють у разі нагородження
працівника, а доповідну записку — у разі оголо
шення подяки чи преміювання.
Підставами для підготовки розпорядчого
документа про застосування дисциплінарного
стягнення у формі оголошення догани є допо
відна записка керівника структурного підроз
ділу, якому безпосередньо підпорядковується
працівник, і письмове пояснення порушника —
пояснювальна записка на ім’я керівника юри
дичної особи. У разі відмови працівника напи
сати пояснювальну записку оформляється акт
про відмову надати письмове пояснення, який
також буде однією з підстав для видання відпо
відного розпорядчого документа.
Підставами для підготовки розпорядчих
документів про надання матеріальної (благо* Службовим документам (зокрема поданню, характерис
тиці, доповідній та пояснювальній запискам), що є підставами
для видання наказів і розпоряджень з кадрових питань, буде
присвячено окремі публікації.
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дійної) допомоги працівникам у зв’язку з одру
женням, народженням дитини, нещасним ви
падком, витратами на лікування в разі тривалої
хвороби працівника або його родичів першого
ступеня споріднення, смертю близьких тощо
є свідоцтва, видані відповідними державними
органами, що засвідчують факт події, яка від
булася, медичні довідки, фінансові документи,
що підтверджують витрати на лікування, інші
документи. Наприклад, підставою для видання
наказу про надання матеріальної допомоги у
зв’язку з народженням дитини є свідоцтво про
народження дитини.
Підставою для підготовки розпорядчого документа про зміну біографічних даних (імені,
прізвища тощо) працівника є його новий пас
порт, копія якого додається до наказу. Якщо
прізвище змінилося у зв’язку з укладенням
шлюбу, підставою для видання наказу про зміну
прізвища може бути свідоцтво про укладення
шлюбу.
Підставою для підготовки розпорядчого
документа про звільнення працівника, напри
клад, у зв’язку з незадовільними результатами
випробування, є доповідна записка керівника
структурного підрозділу, якому безпосередньо
підпорядковується цей працівник.

Загальні вимоги до підготовки розпорядчих документів з кадрових питань
Розпорядчі документи слід оформляти на спе
ціальних бланках, призначених для наказів і
розпоряджень. Такі бланки мають бути спроек
товані й виготовлені з урахуванням вимог Наці
онального стандарту України «Державна уніфі
кована система документації. Уніфікована сис
тема організаційно-розпорядчої документації.
Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ
4163–2003).
Розпорядчий документ з кадрових питань,
оформлений на бланку, максимально може
складатися з таких реквізитів:
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 зображення Державного герба України
(тільки для юридичних осіб, які згідно з поло
женням (статутом) використовують державну
символіку);
 зображення емблеми або товарного знака
(знака обслуговування) (для юридичних осіб, які
не мають права використовувати державну
символіку на бланках);
 код юридичної особи за Єдиним держав
ним реєстром підприємств і організацій України
(далі — ЄДРПОУ);
 код форми документа за Державним кла
сифікатором управлінської документації
(далі —ДКУД);
 найменування юридичної особи вищого
рівня (для підвідомчих юридичних осіб);
 найменування юридичної особи;
 назва виду документа (НАКАЗ або РОЗ
ПОРЯДЖЕННЯ);
 дата видання документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце видання документа (якщо воно не
входить до офіційного найменування юридич
ної особи, як-то Київська державна міська адмі
ністрація, Харківський національний універси
тет внутрішніх справ);
 заголовок до тексту;
 відмітка про контроль;
 текст;
 відмітка про наявність підстав;
 підпис;
 візи;
 гриф погодження документа (у разі необ
хідності погодження проекту документа з
виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником) або
іншим уповноваженим на представництво тру
довим колективом органом);
 відмітка про ознайомлення з документом;
відмітка про виконання документа і
направлення його до справи.
У юридичних особах з великим обсягом кад
рових документів накази доцільно оформляти з
використанням трафаретних уніфікованих
Кадровик України
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форм, що дає змогу значно скоротити час на
підготовку і опрацювання цих документів.

Особливості оформлення
індивідуальних розпорядчих
документів з кадрових питань
Зміст індивідуального розпорядчого документа
з кадрових питань стисло викладається в заго
ловку, що починається з прийменника «про» і
складається за допомогою віддієслівного імен
ника, наприклад: «Про прийняття на роботу
Онищука В. Д.», «Про звільнення Титаренка О. П.», «Про відрядження Гавриловської Т. І.»,
«Про оголошення догани Дмитриченку Г. Р.»,
«Про надання відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами Романенко А. О.».
Кожна управлінська дія стосовно працівника,
яка оформляється кадровим розпорядчим до
кументом, має бути чітко сформульована і від
повідати КЗпП.
Проект кадрового наказу (розпорядження)
візує відповідна(-і) посадова(-і) особа(-и): як
правило, один із заступників керівника юридич
ної особи залежно від розподілу функціональ
них обов’язків між керівництвом та юрискон
сульт. У розпорядчих документах, що стосують
ся питання оплати праці (насамперед про при
йняття, переведення, звільнення, відрядження),
має бути віза головного бухгалтера.
Розпорядчий документ набирає чинності з
моменту його підписання керівником юридич
ної особи. Однак дата реалізації управлінської
дії та дата підписання документа можуть не збі
гатися. Наприклад, працівник може бути прий
нятий на роботу з 1 березня 2016 р. розпоря
дженням, підписаним 26 лютого цього ж року.
Під час реєстрації індивідуальним розпоряд
чим документам з кадрових питань за потреби
можна надавати спеціальні літерні індекси:
 про відрядження — «В»;
 про відпустку — «Від»;
 про заохочення — «З»;
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 про стягнення — «С».
Наприклад: «№ 12–В», «№ 27–Від», «№ 129–З»
тощо.
Система літерних індексів розробляється
фахівцями юридичної особи з урахуванням спе
цифіки підготовки та реєстрації її розпорядчих
документів, а також формування документів у
справи і має бути чітко прописана в інструкції з
діловодства конкретної юридичної особи.
Індивідуальний кадровий наказ (розпоря
дження) видають у двох або трьох примірниках:
перший — залишається у справі кадрової служ
би, другий — передається до бухгалтерії для
проведення необхідних розрахунків, а третій (за
потреби) — підшивається до особової справи
працівника.

Оформлення наказу (розпорядження)
про прийняття на роботу
Наказ (розпорядження) про прийняття на ро
боту — це розпорядчий документ, який видає
керівник юридичної особи на підставі трудового
договору або заяви працівника про прийняття
на роботу.
Наказ (розпорядження) про прийняття на ро
боту переважним чином оформлюють на спеці
альному бланку. В юридичних особах з великим
обігом кадрових документів такі розпорядчі до
кументи доцільно оформляти з використанням
трафаретних уніфікованих форм, що дає змогу
значно скороти час на підготовку і опрацювання
цих документів (додаток 1).
Під час оформлення наказу (розпорядження)
про прийняття на роботу слід мати на увазі, що:
 дату проставляють під час підписання на
казу (розпорядження). Її дозволяється оформ
лювати як словесно-цифровим, так і цифровим
способом;
 реєстраційним індексом є порядковий
номер у межах року за журналом реєстрації на
казів (розпоряджень) з кадрових питань (особо
вого складу) тривалого (75 років) зберігання;
 текст наказу (розпорядження) про прий
няття на роботу оформлюють шляхом поєд
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нання анкетної та табличної форм, де має бути
передбачена така постійна інформація для вне
сення відомостей про працівника:
 прізвище (оформлюють великими літера
ми), ім’я, по батькові;
 дата, з якої працівника приймають на ро
боту, а в разі оформлення строкового трудово
го договору (контракту) також дата, до якої він
буде працювати на відповідній посаді (роботі);
 найменування структурного підрозділу,
до якого приймають працівника за умови струк
турного поділу юридичної особи;
 найменування посади (професії) із зазна
ченням за наявності розряду, кваліфікаційної
категорії, класу тощо, наприклад: «Спеціаліст
другої категорії», «Лікар ортопед-травматолог
вищої категорії»;
 умови, на яких працівника приймають на
роботу, наприклад: «Зі строком випробування
на три місяці», «На період відпустки для догляду
за дитиною іншого працівника»;
 умови роботи: основні та особливі (за на
явності), наприклад: «За сумісництвом з трива
лістю робочого тижня 20 годин»;
оклад (тарифна ставка) на момент видан
ня розпорядчого документа;
 надбавки та доплати за їх наявності, на
приклад: за стаж наукової роботи, за ранг дер
жавного службовця, за вчене звання, за науко
вий ступінь, за складність і напруженість в робо
ті тощо;
 візують розпорядчий документ про прий
няття на роботу відповідні посадові особи в та
кій послідовності:
 керівник кадрової служби (особа, відпо
відальна за роботу з кадрами);
 керівник структурного підрозділу, до яко
го приймають працівника на роботу;
 головний бухгалтер;
 заступник керівника юридичної особи,
який курирує роботу відповідного структурного
підрозділу;
 у наказі (розпорядженні) про прийняття
на роботу нижче підпису керівника юридичної
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особи та віз відповідних посадових осіб оформ
люють відмітку «З наказом (розпорядженням)
ознайомлений(-а)», в якій працівник ставить
свій підпис і зазначає дату ознайомлення з на
казом (розпорядженням), наприклад:
З наказом ознайомлений(-а):
__Лисаченко___ _Б. І. Лисаченко___
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«15» лютого 2016 р.

Оформлення наказу (розпорядження) про
переведення (переміщення)
Наказ (розпорядження) про переведення (пере
міщення) працівника на іншу посаду (роботу) в
межах однієї юридичної особи — це розпорядчий
документ, який видає керівник юридичної осо
би на підставі подання (за ініціативою) керівника
структурного підрозділу або заяви працівника.
У разі зміни основних умов праці згідно з
трудовим договором переведення працівника
на іншу посаду (роботу) здійснюється лише за
його згодою. Переміщення працівника без зміни
основних умов праці може здійснюватися без
погодження з ним.
Наказ (розпорядження) про переведення
(переміщення) працівника в межах однієї юри
дичної особи переважним чином оформлюють
на спеціальному бланку. В юридичних особах з
великим обігом кадрових документів такі роз
порядчі документи доцільно оформляти з ви
користанням трафаретних уніфікованих форм,
що дає змогу значно скороти час на підготовку і
опрацювання цих документів (додаток 2).
Під час оформлення цього виду наказу (роз
порядження) слід мати на увазі, що:
дату проставляють під час підписання на
казу (розпорядження). Її дозволяється оформ
лювати як словесно-цифровим, так і цифровим
способом;
реєстраційним індексом є порядковий
номер у межах року за журналом реєстрації
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Додаток 1
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про прийняття на роботу
Код ДКУД _______
_____________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
________________			

«___» ____________ 20___ р.

№ _______

(місце видання)

				

Про прийняття на роботу
ПРИЙНЯТИ: з «___» ____________ 20___ р.
до «___» ____________ 20___ р.

Табельний номер

(заповнюється в разі строкового трудового договору (контракту)

_______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

_______________________________________________________________________________________
(найменування посади (професії), розряд, кваліфікаційна категорія, клас тощо)

умови прийняття на роботу

(необхідне відмітити позначкою «Х»):

на конкурсній основі

умови роботи:

робота:

(необхідне відмітити позначкою «Х»):

основна

за сумісництвом

за умовами контракту до ________ у разі
необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)

умови праці (згідно з атестацією робочого місця):
__________________________________________

зі строком випробування на ____ місяці(в)

__________________________________________

на час виконання певної роботи

тривалість робочого дня (тижня) ___ год. __ хв.

на період відсутності основного працівника
із кадрового резерву

тривалість робочого дня (тижня) при роботі з
неповним робочим часом ______________ год.
__________________________________________

за результатами успішного стажування

__________________________________________

переведення
__________________________________
оклад (тарифна ставка)

грн

коп.

надбавка за _________________________
%, надбавка за _____________
%
надбавка за _________________________
%, надбавка за _____________
%
доплата
грн
коп.
__________________________
_________________________
_________________
(найменування посади
керівника юридичної особи)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

Візи		
З наказом (розпорядженням) ознайомлений(-а):
________________ ___________________
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» __________ 20___ р.
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наказів (розпоряджень) з кадрових питань (осо
бового складу) тривалого (75 років) зберігання;
текст наказу (розпорядження) про пере
ведення (переміщення) працівника в межах од
нієї юридичної особи оформлюють у вигляді
анкети, де має бути передбачена така постійна
інформація для внесення відомостей про пра
цівника:
прізвище (оформлюють великими літера
ми), ім’я, по батькові;
дата, з якої працівника переводять на іншу
посаду (роботу);
найменування структурного підрозділу,
у якому раніше працівник обіймав посаду (ви
конував роботу);
найменування попередньої посади (про
фесії) із зазначенням за наявності розряду, ква
ліфікаційної категорії, класу;
найменування структурного підрозділу, до
якого переводять працівника;
найменування посади (професії), на яку
переміщують працівника, із зазначенням за
наявності розряду, кваліфікаційної категорії,
класу;
причина переведення (переміщення), на
приклад: «У зв’язку з виробничою необхідніс
тю», «За результатами атестації», «За станом
здоров’я»;
додаткові умови (пільги, компенсації) за
потреби;
підстава для видання розпорядчого доку
мента, наприклад: «Подання начальника відділу
від 01.02.2016 № 17»;
 візують розпорядчий документ про пере
ведення (переміщення) працівника в межах од
нієї юридичної особи відповідні посадові особи
в такій послідовності:
керівник кадрової служби (особа, відпові
дальна за роботу з кадрами);
керівник структурного підрозділу, з якого
переводять працівника (у разі переміщення до
іншого структурного підрозділу);
керівник структурного підрозділу, до яко
го приймають працівника на роботу;
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головний бухгалтер;
заступник керівника юридичної особи,
який курирує роботу відповідного структурного
підрозділу;
у наказі (розпорядженні) про переведен
ня (переміщення) працівника в межах однієї
юридичної особи нижче підпису керівника
юридичної особи та віз відповідних посадових
осіб оформлюють відмітку «З наказом (розпорядженням) ознайомлений(-а)», в якій пра
цівник ставить свій підпис і зазначає дату озна
йомлення з наказом (розпорядженням).

Оформлення наказу (розпорядження)
про звільнення
Наказ (розпорядження) про звільнення з робо
ти — це розпорядчий документ, який видає ке
рівник юридичної особи на підставі заяви пра
цівника про звільнення або інших документів з
метою припинення з працівником трудових від
носин.
Наказ (розпорядження) про звільнення з ро
боти переважним чином оформлюють на спеці
альному бланку. В юридичних особах з великим
обігом кадрових документів такі розпорядчі до
кументи доцільно оформляти з використанням
трафаретних уніфікованих форм, що дає змогу
значно скороти час на підготовку і опрацювання
цих документів (додаток 3).
Під час оформлення наказу (розпорядження)
про звільнення з роботи слід мати на увазі, що:
 дату проставляють під час підписання на
казу (розпорядження). Її дозволяється оформ
лювати як словесно-цифровим, так і цифровим
способом;
 реєстраційним індексом є порядковий
номер у межах року за журналом реєстрації на
казів (розпоряджень) з кадрових питань (особо
вого складу) тривалого (75 років) зберігання;
 текст наказу (розпорядження) про звіль
нення з роботи оформлюють у вигляді анкети,
де має бути передбачена така постійна інфор
мація для внесення відомостей про праців
ника:
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Додаток 2
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про переведення (переміщення) працівника
в межах однієї юридичної особи
Код ДКУД _______
___________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

________________		

				

№ _______

(місце видання)

Про переведення (переміщення)
ПЕРЕВЕСТИ (ПЕРЕМІСТИТИ):
з «___» ____________ 20___ р.

Табельний номер

______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому працювала особа)

______________________________________________________________________________
(найменування посади (професії), розряд, кваліфікаційна категорія, клас)

______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, до якого переводять працівника)

______________________________________________________________________________
(найменування посади (професії), на яку переміщують працівника, розряд, кваліфікаційна категорія, клас)

______________________________________________________________________________
(причина переведення (переміщення)

______________________________________________________________________________
(додаткові умови за потреби)

Підстава: ____________________________________________________________________________
_________________________
(найменування посади
керівника юридичної особи)

_________________
(особистий підпис)

________________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи
З наказом (розпорядженням) ознайомлений(-а):
________________ __________________
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
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Додаток 3
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про звільнення з роботи
Код ДКУД _______
____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

________________			
(місце видання)

№ _______

Про звільнення з роботи
ЗВІЛЬНИТИ: з «___» ____________ 20___ р.

Табельний номер

______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

______________________________________________________________________________
(найменування посади (професії), розряд, кваліфікаційна категорія, клас)

______________________________________________________________________________
(причина звільнення)

Підстава: ____________________________________________________________________________
Вихідна допомога _____________ грн _______ коп.
_________________________
(найменування посади
керівника юридичної особи)

_________________
(особистий підпис)

__________________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи
Гриф погодження (за потреби)
З наказом (розпорядженням) ознайомлений(-а):
________________ __________________
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
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прізвище (оформлюють великими літера
ми), ім’я, по батькові;
дата, з якої працівника звільняють з роботи;
найменування структурного підрозділу,
у якому працівник обіймав посаду (виконував
роботу);
найменування посади (професії), з якої
звільняють працівника, із зазначенням за на
явності його розряду, кваліфікаційної категорії,
класу;
причина звільнення із зазначенням від
повідного пункту статті КЗпП, наприклад:
«У зв’язку зі скороченням штату працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України», «За угодою сторін, п. 1
ст. 36 КЗпП України», «У зв’язку з призовом на
військову службу під час мобілізації, п. 3 ст. 36
КЗпП України»;
підстава для видання наказу, наприклад:
«Заява Сіренко О. Д. від 07.12.2015», «Рішен
ня профспілкового комітету (протокол від
08.12.2015 № 4)»;
крім того, наприкінці тексту розпорядчого
документа за потреби може зазначатися розмір
так званої вихідної допомоги. Умови і розмір
вихідної допомоги при звільненні закріплено у
статті 44 КЗпП, згідно з якою вихідна допомога в
розмірі не менше середнього місячного заробіт
ку виплачується: в разі відмови працівника від
переведення на роботу в іншу місцевість разом
з юридичною особою, через відмову від про
довження роботи у зв’язку з істотною зміною
умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП), у разі звільнення
у зв’язку із змінами в організації виробництва
і праці, у т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрут
ства або перепрофілювання юридичної особи,
скорочення чисельності або штату працівників
(п. 1 ст. 40 КЗпП), у разі виявленої невідповід
ності працівника займаній посаді або виконува
ній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації
або за станом здоров’я, що перешкоджає про
довженню цієї роботи, а також у разі скасування
доступу до державної таємниці, якщо виконан
ня покладених на нього обов’язків потребує до
ступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП),
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в разі відновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).
Якщо працівник був призваний або вступив на
військову службу або направлений на альтер
нативну (невійськову) службу, вихідна допомога
виплачується в розмірі двох мінімальних заро
бітних плат (п. 3 ст. 36 КЗпП). Якщо причиною
звільнення стало порушення власником або ке
рівництвом законодавства про працю, колек
тивного або трудового договору, вихідна до
помога виплачується в розмірі, передбаченому
колективним договором, але не менше тримі
сячного середнього заробітку (ст. 38, 39 КЗпП);
візують розпорядчий документ про звіль
нення з роботи відповідні посадові особи в такій
послідовності:
керівник кадрової служби (особа, відпові
дальна за роботу з кадрами);
керівник структурного підрозділу, з якого
звільняють працівника;
керівник правової служби (юрисконсульт);
головний бухгалтер;
заступник керівника юридичної особи,
який курирує роботу відповідного структурного
підрозділу;
у разі погодження наказу (розпорядження)
з виборним органом первинної профспілкової
організації (профспілковим представником),
іншим уповноваженим на представництво тру
довим колективом органом оформлюють гриф
погодження;
нижче підпису керівника юридичної
особи, віз відповідних посадових осіб та гри
фа погодження (за наявності) оформлюють
відмітку «З наказом (розпорядженням) озна
йомлений(-а)», в якій працівник ставить свій
підпис і зазначає дату ознайомлення з наказом
(розпорядженням).
У наступному номері продовжимо розгля
дати особливості оформлення індивідуальних
розпорядчих документів з кадрових питань, зо
крема зосередимо увагу на наказах (розпоря
дженнях) про оголошення догани, заохочення,
надання відпустки, відрядження тощо. 
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Євгенія Каляпіна,

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

Звільнення працівника

у зв’язку з втратою довіри
роботодавця

Розірвання трудового договору на підставі пункту 2 статті 41 КЗпП прямо
пов’язане з темою матеріальної відповідальності, розгляд якої ми почали в минулому номері журналу, оскільки застосовується до категорій персоналу, які задіяні в обслуговуванні товарних цінностей і грошових коштів підприємства.
Навіть при поверховому ознайомленні з матеріалами судової практики стає зрозуміло, що трудові спори щодо застосування цієї норми кодексу досить поширені, а їх причиною є переважно однотипні помилки, яких припускаються роботодавці при звільненні працівників

З

гідно з пунктом 2 статті 41 КЗпП право
розірвати трудовий договір виникає у
власника або уповноваженого ним орга
ну в разі винних дій працівника, який без
посередньо обслуговує грошові, товарні або
культурні цінності, якщо ці дії дають підстави
для втрати довіри до нього з боку роботодавця.
Уважний аналіз тексту законодавчої норми
дає змогу зробити певні висновки про умови її
застосування. У цьому випадку йдеться про те,
що для винесення адміністрацією підприємства
рішення про звільнення співробітника необхідна
обов’язкова наявність таких взаємопов’язаних
передумов:
1) трудові функції працівника пов’язані з
безпосереднім обслуговуванням матеріальних
(культурних) цінностей або грошових коштів;
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2) вчинення таким працівником навмисно
або необережно винної дії, якою роботодавцю
завдано або може бути завдано матеріальних
збитків;
3) обумовлена такою дією втрата довіри до
працівника.
Однак просте на перший погляд формулю
вання перерахованих умов є оманливим через
відсутність нормативної регламентації їх прак
тичного застосування.
Так, трудовим законодавством не встанов
лено чіткого переліку працівників, до яких може
бути застосована така підстава для звільнення.
Насамперед до них відносять осіб, з якими може
бути укладено договір про повну матеріальну
відповідальність в разі незабезпечення збере
ження ввірених їм цінностей. Нагадаємо, що
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перелік таких посад і робіт, пов’язаних з необ
хідністю забезпечення збереження цінностей,
переданих працівникам для зберігання, оброб
ки, продажу (відпуску), перевезення або засто
сування в процесі виробництва, затверджений
постановою Держкомітету СРСР з праці і со
ціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 28
грудня 1977 р. № 447/24.
Однак коло працівників, які підпадають під
дію пункту 2 статті 41 КЗпП, не обмежується
вказаною категорією. З матеріалів судових по
зовів (в т. ч. поданих далі) випливає, що ключо
вим визначенням, на яке необхідно орієнтувати
ся, здійснюючи процедуру звільнення у зв’язку
з втратою довіри, є безпосереднє обслуговування цінностей. Відповідно до частини другої
пункту 28 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами трудо
вих спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі —
Постанова № 9), під безпосереднім обслугову
ванням грошових або товарних цінностей розу
міють їх прийом, зберігання, транспортування,
розподіл тощо. При цьому, як відзначають суди
під час розгляду конкретних справ, виконання
операцій, що пов’язані з обслуговуванням цінностей, має становити основний зміст трудових обов’язків працівника.
Для вирішення питання про те, чи можна ро
зірвати з працівником трудовий договір на цій
підставі, тобто чи належить він до осіб, які без
посередньо обслуговують грошові, товарні або
культурні цінності, необхідно звернутися до його
посадової інструкції (трудового договору, конт
ракту), а також до інших внутрішніх норматив
них актів, якими можуть встановлюватися функ
ціональні обов’язки співробітника. У кожному
конкретному випадку з’ясовують, чи становить
виконання операцій, пов’язаних з обслуговуван
ням цінностей, основний зміст його трудових
функцій, чи носить виконання ним зазначених
дій відповідальний, підзвітний характер з наяв
ністю обліку, контролю за рухом і зберіганням
цінностей. Обов’язок з обслуговування ціннос
тей також може оцінюватися на підставі тариф
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но-кваліфікаційних довідників, інших норматив
них актів. Зважаючи на викладене, стає очевид
ним, що не можуть бути звільнені за пунктом 2
статті 41 КЗпП бухгалтери, менеджери зі збуту,
товарознавці, контролери, сторожі та інші пра
цівники, оскільки їх діяльність безпосередньо не
пов’язана з обслуговуванням цінностей, а також
особи, які отримують їх для видачі, продажу або
транспортування під звіт на підставі відповідних
документів. Не допускається і групове звіль
нення на підставі втрати довіри членів бригади,
з якими укладено договір про колективну мате
ріальну відповідальність, якщо не встановлено
конкретних винуватців порушень.
Однак якщо працівник не належить до ка
тегорії осіб, які безпосередньо обслуговують
грошові або товарні цінності, чи не зайнятий їх
прийманням, зберіганням, транспортуванням,
розподілом, а тому не може бути звільнений у
зв’язку з втратою довіри, це не означає, що його
дії, пов’язані з порушеннями трудових обов’язків,
які спричинили майнову шкоду для підприєм
ства, не можуть бути причиною для розірвання
трудового договору з інших підстав, наприклад,
для звільнення керівника підприємства за пунк
том 1 статті 41 КЗпП (див. далі ухвалу ВССУ
від 15 липня 2014 р. у справі № 6-12471св15).
У подібних випадках, коли статутом підприєм
ства, контрактом або іншими документами на
працівника відповідно до законодавства покла
дено матеріальну відповідальність за результати
його трудової діяльності, перед власником або
уповноваженим ним органом постає завдання
правильно кваліфікувати діяння працівника і,
отримавши докази його провини, обрати відпо
відну ситуації підставу для звільнення.
Як уже згадувалося, винні дії при безпосе
редньому обслуговуванні цінностей можуть
бути вчинені працівником як навмисне, так і з
необережності. До таких діянь належать пору
шення встановлених правил проведення опе
рацій з матеріальними цінностями, вимог до
їх зберігання і продажу, допущення нестач або
надлишків товарів, розкрадання, недбале став
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лення до роботи тощо. З огляду на те, що пункт
2 статті 41 КЗпП не передбачає систематичного
характеру таких дій, звільнення може ініціюва
тися адміністрацією підприємства і після одно
кратного скоєння такого діяння.
При цьому необхідно звернути увагу, що роз
глядаючи спори, суди досліджують і те, наскільки повно сам роботодавець виконує покладені
на нього законом обов’язки щодо організації
на підприємстві обліку товарно-матеріальних
цінностей і грошових коштів, створення умов
для їх зберігання, виконання процедури проведення і правильного документування інвентаризацій та інших заходів.
Отже, якщо судом буде встановлено, що за
значені дії адміністрації підприємства не відпо
відають чинним нормативно-правовим актам
у цій сфері, покладання відповідальності на
працівника за його дії, а отже, і подальше звіль
нення у зв’язку з втратою довіри буде визнано
неправомірним через відсутність ознаки прови
ни в діях працівника (див. далі ухвалу ВССУ від
23 квітня 2014 р. у справі № 6-54940св13).
Крім того, втрата довіри як наслідок винних
дій працівника має бути обґрунтована конкрет
ними фактами. Якщо ж вину працівника не
встановлено, він не може бути звільнений з цієї
підстави, незважаючи на виявлену нестачу або
псування ввірених цінностей. Тобто сам по собі
факт виявленої нестачі або інших відхилень
від установлених правил ще не є підставою
для звільнення за пунктом 2 статті 41 КЗпП. Як
і в інших випадках, обов’язок довести вину працівника і підстави для втрати довіри до нього
покладено законом на роботодавця.
При цьому висновок, що цей працівник не
заслуговує на довіру, має ґрунтуватися на об’єк
тивних доказах його провини в заподіянні ма
теріальних збитків або вчиненні незаконних дій.
Підтверджуючими документами в таких ситуа
ціях є акти проведених ревізій та інвентаризацій,
інші бухгалтерські документи, акти, в яких де
тально зафіксовано протиправні дії працівника,
службові та доповідні записки тощо.
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Факт визнання працівником своєї провини
або добровільне відшкодування завданого збит
ку не перешкоджає звільненню з мотивів втрати
довіри. З іншого боку, сам по собі факт добро
вільного відшкодування також не є повноцінним
підтвердженням вини співробітника.
Крім іншого, втрата довіри до працівника
з боку роботодавця може виникнути і буде
обґрунтованою і в разі, якщо факти крадіж
ки, хабарництва та інших корисливих право
порушень не пов’язані з трудовою діяльністю,
але обов’язково встановлені в передбаченому
законом порядку. Проте необхідно пам’ятати,
що адміністрації підприємства не надано
права самостійно кваліфікувати дії працівника як шахрайство, хабарництво тощо,
оскільки такі обставини встановлюються
виключно рішенням відповідного судового
органу.
Таким чином, рішення власника або уповно
важеного ним органу про розірвання трудового
договору за пунктом 2 статті 41 КЗпП не буде
вважатися обґрунтованим і правомірним, якщо
роботодавець не надав вагомих доказів таких
обставин:
 працівник справді належить до катего
рії персоналу, на яку може поширюватися дія
цієї норми, тобто основний зміст його трудової
функції полягає саме в безпосередньому обслу
говуванні цінностей підприємства;
 персональні дії працівника, які дають ро
ботодавцю підстави для втрати довіри до нього,
вчинені з вини працівника внаслідок порушення
ним трудових обов’язків;
 з боку адміністрації виконані всі встанов
лені законом вимоги щодо організації на підпри
ємстві відповідного бухгалтерського і фінансо
вого обліку матеріальних цінностей і грошових
коштів, умов і контролю за їх використанням і
збереженням.
Отримання зазначених доказів безпосеред
ньо пов’язано з правильним здійсненням про
цедури звільнення співробітника, порушення
якої також можна віднести до основних причин
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не тільки виникнення трудових спорів, а й ска
сування судом рішення роботодавця про при
пинення трудових відносин з працівником у
зв’язку з втратою довіри.
Як випливає зі змісту пункту 28 Постанови
№ 9, розірвання трудових відносин за пунктом 2
статті 41 КЗпП не є заходом дисциплінарного
стягнення, тому на такі випадки не поширюють
ся вимоги статей 148, 149 КЗпП про терміни і
порядок застосування дисциплінарних стягнень,
зокрема чинне законодавство не передбачає як
умову для звільнення на цій підставі обов’язкову
наявність пояснень порушника. Однак отриман
ня таких пояснювальних записок може згодом
допомогти адміністрації підприємства. Якщо
працівник визнає допущені ним порушення і
свою провину, такий пояснювальний документ
може бути використаний роботодавцем у суді
як доказ обґрунтованості розірвання трудового
договору у зв’язку з втратою довіри.
Крім того, звільнити у зв’язку з втратою
довіри можна тільки за умови попереднього

узгодження цього питання з виборним органом
(профспілковим представником) первинної
профспілкової організації, членом якої є праців
ник. З огляду на розбіжності, які можуть вини
кати між адміністрацією підприємства і проф
спілкою у підходах до звільнення працівника,
трактуванні його дій і їх наслідків, на наш погляд,
роботодавцям було б корисним ознайомитися з
думкою Верховного Суду України як вищої су
дової інстанції щодо обґрунтованості рішень
профспілкових органів (див. далі постанову ВСУ
від 1 липня 2015 р. у справі № 6-703цс15). На
підставі аналізу нормативно-правових актів,
загальних принципів права і засад судочинства
ВСУ дає чітке розгорнуте тлумачення обґрун
тованості рішення виборного органу, з якого
можна зробити однозначний висновок про те,
що через необґрунтованість рішення профспілкового комітету власник отримує право
на звільнення працівника за пунктом 2 статті
41 КЗпП у зв’язку з втратою довіри без згоди
профспілки.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 13 січня 2016 р. у справі № 6-28751ск15 про визнання незаконним звільнення, поновлення на роботі, стягнення заробітної плати, середнього заробітку за час
затримки розрахунку при звільненні, відшкодування моральної шкоди
Гр-ка К. з 18 листопада 1997 р. перебувала в трудових відносинах з Товариством з обмеже
ною відповідальністю (далі – ТОВ). З 1 листопада 2012 р. вона працювала на посаді менеджера
зі збуту. Наказом директора підприємства від 24 січня 2014 р. її було звільнено з посади мене
джера зі збуту як таку, що втратила довіру власника товариства.
Заочним рішенням районного суду від 12 серпня 2014 р., залишеним без змін ухвалою апе
ляційного суду Дніпропетровської області від 20 серпня 2015 р., зокрема було визнано неза
конним звільнення позивачки за пунктом 2 статті 41 КЗпП.
У касаційній скарзі адміністрація ТОВ просила скасувати оскаржені судові рішення та напра
вити справу на новий розгляд до суду першої інстанції. При розгляді справи ВССУ вирішив, що
скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним ор
гану з окремими категоріями працівників за певних умов визначені статтею 41 КЗпП.
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Зокрема, відповідно до пункту 2 цієї статті крім підстав, передбачених статтею 40 КЗпП,
трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний
також у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або
культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або
уповноваженого ним органу.
Задовольняючи частково позов, суд першої інстанції, з висновками якого погодився
суд апеляційної інстанції, виходив з того, що в оспорюваному наказі директора ТОВ від
24 січня 2014 р., яким позивачку було звільнено з роботи у зв’язку з втратою довіри, не
зазначено, які винні дії працівника дали можливість звільнити її у зв’язку з втратою
довіри з боку роботодавця. Крім того, судами встановлено, що позивач не належить до
категорії працівників, яких може бути звільнено на підставі пункту 2 статті 41 КЗпП
України.
Проте повністю з такими висновками судів першої та апеляційної інстанцій погодитись не
можна.
Для розірвання трудового договору за правилами пункту 2 статті 41 КЗпП потрібна на
явність таких умов: 1) працівник безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності (прийом, зберігання, транспортування, розподіл тощо); 2) винна дія працівника;
3) втрата довіри до працівника з боку власника або уповноваженого ним органу.
Перевірка наявності чи відсутності вказаних підстав для звільнення працівника з роботи у
зв’язку з втратою довіри на момент такого звільнення є необхідною для правильного вирішення
спору між сторонами.
Так, товарні цінності — це матеріальні цінності, прийняті на зберігання, зберігаються на
складі або відпускаються зі складу, з торговельного залу, іншого сховища.
Згідно з роз’ясненнями, викладеними в пункті 28 Постанови № 9, безпосереднім обслуговуванням грошових і товарних цінностей є їх прийняття, збереження, транспортування, розподіл тощо.
Особи, які безпосередньо обслуговують грошові та товарні цінності — це переважно особи,
які займаються прийманням, збереженням, транспортуванням і розподілом матеріальних цін
ностей, наприклад, продавці, касири, завідувачі базами тощо, а також особи, які застосовують у
процесі виробництва передані їм цінності.
Під термінами «зберігання», «обслуговування» і «розподіл цінностей» слід розуміти широке коло операцій з експедиції чи відпускання цінностей, у т. ч. не пов’язаних з безпосереднім їх обслуговуванням. За загальним правилом, такі працівники в разі нестачі матеріальних
цінностей несуть повну матеріальну відповідальність на підставі письмових договорів чи спеці
альних законів.
Для вирішення питання про те, чи належить працівник до осіб, які безпосередньо обслуго
вують грошові, товарні чи культурні цінності, необхідно докладно ознайомитися з колом його
обов’язків, які визначаються відповідними посадовими інструкціями та положеннями. У кожно
му конкретному випадку необхідно з’ясувати, чи становить виконання операцій, що пов’язані з
обслуговуванням цінностей, основний зміст трудових обов’язків, чи носить виконання праців
никами вказаних дій відповідальний, підзвітний характер з наявністю обліку, контролю за рухом
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і зберіганням цінностей. Обов’язок щодо обслуговування цінностей може бути передбачений
посадовими інструкціями та іншими нормативними актами.
Крім того, як роз’яснено в абзаці 2 пункту 28 Постанови № 9, звільнення з підстав втрати
довіри суд може визнати обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує
грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням,
розподілом тощо), вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довіри.
Вирішуючи під час розгляду справи про поновлення на роботі працівника, звільненого за
пунктом 2 статті 41 КЗпП, питання, чи належить позивач до кола працівників, які безпосеред
ньо обслуговують грошові та товарні цінності, суду в кожному конкретному випадку необхідно
з’ясувати: чи становить виконання операцій, що пов’язані з таким обслуговуванням цінностей, основний зміст трудових обов’язків позивача; чи носить виконання ним указаних дій
відповідальний, підзвітний характер з наявністю обліку, контролю за рухом і зберіганням
цінностей.
Зазначена правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 24 верес
ня 2014 р. у справі № 6-104цс14, яка згідно з частиною першою статті 3607 ЦПК України є
обов’язковою для судів.
Вирішуючи спір, суди першої та апеляційної інстанцій, у порушення вимог положень ЦПК
України, не з’ясували обставин, які є необхідними для правильного вирішення спору, зокрема не
визначили зміст та обсяг посадових обов’язків гр-ки К., які мають бути визначені відповідними
посадовими інструкціями чи іншими передбаченими законодавством документами, що має ви
рішальне значення для встановлення наявності чи відсутності підстав для звільнення позивача з
роботи згідно з пунктом 2 статті 41 КЗпП.
За таких обставин суд касаційної інстанції вирішив, що рішення районного та апеляційного
судів підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 28 грудня 2015 р. у справі № 6-27572ск15 про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу
У липні 2014 р. гр-ка Б. звернулася до суду з указаним позовом, в якому зазначала, що обій
мала посаду заступника директора з комерційної діяльності Товариства з обмеженою відпо
відальністю (далі — ТОВ).
Наказом від 23 січня 2014 р. її звільнено з роботи з підстав, передбачених пунктом 2 стат
ті 41 КЗпП, а саме у зв’язку з втратою довіри, яка виникла через порушення позивачем трудової
дисципліни — запізнення, самовільне залишення робочого місця, часте повідомлення про неви
хід на роботу, ігнорування зауважень та бесід з керівником; невиконання службових обов’язків.
Крім цього, підставами для втрати довіри було названо постійне невиконання плану продажу
продукції; виконання замовлень без дозволу власника з матеріалів, що належать підприємству
та в робочий час, відкладаючи інші наряди за планом з метою одержання додаткових коштів
(чим впливала на збиральників виробів, сплачуючи їм грошові кошти, не перераховувала їх на
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банківський рахунок підприємства); співучасть у викраденні документів підприємства; невихід
на роботу протягом 22 січня та 23 січня 2014 р.
Позивачка вважала, що її звільнено із займаної посади незаконно, оскільки вона не обслуго
вувала безпосередньо товарні цінності й не може належати до кола осіб, яких можна звільнити
із зазначених підстав.
Рішенням районного суду від 10 листопада 2015 р., залишеним без змін ухвалою апеляцій
ного суду від 6 серпня 2015 р., наказ про звільнення працівниці з посади заступника директора
з комерційної діяльності визнано незаконним.
Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової
палати в цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі
нальних справ відхилила касаційну скаргу ТОВ з огляду на таке.
Відповідно до розділу ІІІ посадової інструкції заступника директора з комерційної діяльності
ТОВ від 24 січня 2013 р. трудові обов’язки позивача включають: розроблення схем, методів та
технологій просування виробленої продукції на ринок; здійснення маркетингових досліджень
щодо планування просування продукції на ринок, аналіз попиту та пропозиції, підвищення ти
ражів та процентів повернення; розроблення та забезпечення організації створення нової сіт
ки реалізації (пошук ринку збуту, укладення, ведення договорів на реалізацію, налагодження
стосунків з оптовими, роздрібними покупцями); організація, розподіл та контроль за роботою
працівників комерційного відділу; участь у ціноутворенні, визначення способів обґрунтування
ціни, визначення форми розрахунків за договорами; координація організації роботи з доставки
та відвантаження продукції покупцям; контроль за оплатою продукції покупцями; організація
збору інформації про якість, аналіз причин будь-яких претензій за договорами; підтримання
контактів з постійними клієнтами, пошук нових, укладення та переукладення договорів; під
готовка звіту щодо обсягів збуту та передача його безпосередньо керівнику; демонстрація при
кладу професіоналізму та етичних норм у стосунках з клієнтами та працівниками; підтримання
позитивного морального клімату в офісі, прояв взаємодопомоги, відповідальності, довіри, під
тримки, оптимізму; виконання окремих службових доручень безпосереднього керівника; ви
конання правил трудового розпорядку компанії.
Розділом ІV зазначеної інструкції встановлено, що позивач як заступник директора з комер
ційної діяльності товариства наділена такими повноваженнями: вимагати від співробітників
комерційного відділу надання інформації та документів, необхідних для виконання своїх по
садових обов’язків; ознайомлюватися з документами, які визначають права та обов’язки за
займаною посадою, з критеріями оцінки якості виконання посадових обов’язків; вносити на
розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими ін
струкцією обов’язками; має право підпису документів, які безпосередньо пов’язані з реалізаці
єю виготовленої продукції.
Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд,
правильно визначився з характером спірних правовідносин, давши належну оцінку посадовій
інструкції заступника директора з комерційної діяльності підприємства, дійшов обґрунтованого
висновку про те, що до посадових обов’язків позивача не входило виконання функцій із безпосереднього обслуговування грошових та товарних цінностей, тобто вона не є матеріально
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відповідальною особою, а тому підстави її звільнення з посади у зв’язку з втратою довіри
відповідно до пункту 2 статті 41 КЗпП відсутні.
Доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують та зводяться до переоцінки до
казів.
Враховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку про необхідність відхилення касацій
ної скарги і залишення рішення суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду без змін.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 23 квітня 2014 р. у справі № 6-54940св13 про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, внесення виправлень до трудової книжки, стягнення заробітної плати за час
вимушеного прогулу та за зустрічним позовом про стягнення матеріальної шкоди
4 лютого 2011 р. гр-ку Д. було прийнято на роботу до Товариства з обмеженою відпові
дальністю (далі — ТОВ) на посаду завідуючої аптечним пунктом. При цьому між підприємством
та працівницею був укладений договір про повну матеріальну відповідальність як працівника,
який здійснює реалізацію лікарських засобів та товарів медичного призначення, безпосередньо
пов’язану зі зберіганням, реалізацією переданих їй матеріальних цінностей.
30 серпня 2012 р. адміністрацією ТОВ був виданий наказ про проведення інвентаризації в
аптечному пункті. Цього ж дня там було проведено інвентаризацію та складено відповідний ін
вентаризаційний опис та акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей, якими виявлено
нестачу товару на суму 33 236,61 грн.
Частину грошових коштів в розмірі 19 632,00 грн позивач передала готівкою за проданий
товар. Від підпису в акті працівниця відмовилась, оскільки не була згодна з сумою нестачі. З її
письмових пояснень вбачалося, що вона працювала без касового апарата та за цей період ко
шти передавала готівкою директору через водія.
Наказом керівника підприємства від 14 вересня 2012 р. позивачку було звільнено за пунк
том 2 статті 41 КЗпП у зв’язку з втратою довіри. Крім того, підприємство звернулося із зустріч
ним позовом та просило стягнути з неї матеріальну шкоду в розмірі 13 434,61 грн.
Рішенням районного суду від 25 жовтня 2013 р. в задоволенні позовних вимог позивачки
було відмовлено, зустрічний позов ТОВ було залишено без задоволення.
Рішенням апеляційного суду від 27 листопада 2013 р. рішення суду першої інстанції в части
ні відмови в задоволенні позовних вимог за зустрічним позовом ТОВ про стягнення матеріаль
ної шкоди скасовано та в цій частині ухвалено нове про задоволення позовних вимог. Стягнуто
з позивачки на користь ТОВ матеріальну шкоду в розмірі 13 434,61 грн.
Не погоджуючись з такими рішеннями судів, позивачка просила їх скасувати та направити
справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Заслухавши доповідь судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, дослідивши матеріали справи та перевіривши наведені в скарзі доводи,
колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позовних вимог про визнання звільнення не
законним, поновлення на роботі, внесення виправлень до трудової книжки, стягнення заробіт
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ної плати за час вимушеного прогулу, суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд,
виходив із того, що звільнення позивачки здійснено з дотриманням вимог пункту 2 статті 41
КЗпП, оскільки вона вчинила порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями, а саме здійснювала продаж лікарських засобів та матеріальних цінностей без проведення операцій по касовому апарату.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні зустрічного позо
ву ТОВ про стягнення матеріальної шкоди та ухвалюючи нове про задоволення позовних вимог,
апеляційний суд виходив з того, що відповідно до статті 1353 КЗпП саме гр-ка Д. як матеріаль
но-відповідальна особа має відшкодувати шкоду, заподіяну власнику підприємства.
Однак звільнення з підстав втрати довіри суд може визнати обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням,
зберіганням, транспортуванням, розподілом тощо) вчинив умисно або необережно такі дії,
які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довіри (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями).
Наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69* затверджено Інс
трукцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, якою передбачено, що під час до
кументального оформлення інвентаризації має бути виконано таке: складаються акти, які
візуються головою комісії із зазначенням у них конкретних залишків майна до інвентари
зації; матеріально відповідальна особа надає розписку комісії про здачу до початку інвен
таризації до бухгалтерії всіх документів; комісія визначає вартість майна та складає акти за
встановленими формами; складається звіряльна відомість, яка має бути підписана головою,
членами комісії та матеріально відповідальною особою. Після інвентаризації, в разі необхід
ності, складається Акт контрольної перевірки інвентаризації, яка проводиться за участю ма
теріально-відповідальної особи та до відкриття складу чи приміщення, в якому проводилась
інвентаризація.
Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позовних вимог гр-ки Д. про визнання неза
конним звільнення за пунктом 2 статті 41 КЗпП, поновлення на роботі та зобов’язання внести
запис до трудової книжки, суд першої інстанції вказаних вимог закону не врахував та помилково вважав, що самої наявності факту нестачі достатньо для покладення відповідальності
на працівницю, не з’ясувавши при цьому фактичні обставини справи, які мають значення для
правильного вирішення справи, а саме: чи були в її діях конкретні порушення і чи доведена
вина позивачки в цих порушеннях, не було з’ясовано, чи була дотримана процедура проведення інвентаризації, не перевірено доводів позивачки щодо її відсутності під час проведення
інвентаризації, що є грубим порушенням вимог закону, а також не встановлено, за який період
виникла нестача та які докази підтверджують вказані обставини, оскільки матеріали справи
містять лише акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей в аптечному пункті та інвента
ризаційний опис, в яких вказана заборгованість станом на 30 серпня 2012 р., та на підтверджен
ня цієї нестачі ТОВ не надало первинних бухгалтерських документів.
* Наказ втратив чинність згідно з наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879.
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Крім того, не перевірено доводів позивачки про те, що без касового апарата вона працювала за вказівкою директора ТОВ, у зв’язку з чим не з’ясовано, чи був касовий апарат взагалі,
коли він був відсутній та яким чином проводився облік реалізації товарних та матеріальних
цінностей.
Перевіряючи законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції, апеляційний суд
вказаних порушень не врахував, у зв’язку з чим дійшов передчасного висновку щодо задоволен
ня позовних вимог за зустрічним позовом ТОВ до гр-ки Д. про стягнення матеріальних збитків.
За таких обставин ухвалені судові рішення першої та апеляційної інстанцій підлягають ска
суванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 15 липня 2015 р. у справі № 6-12471св15 про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
Гр-н Ш. звернувся з позовом до Приватного підприємства (далі — ПП), де обіймав посаду
директора. У позові, зокрема, просив визнати незаконними та скасувати накази від 18 листо
пада 2011 р. про відсторонення позивача від роботи, а також про його звільнення на підставі
пункту 2 статті 41 КЗпП.
Рішенням районного суду від 11 вересня 2014 р., залишеним без змін ухвалою апеляційного
суду від 26 березня 2015 р., видання наказів про відсторонення позивача від роботи та звіль
нення з посади директора ПП у зв’язку з втратою довіри до нього було визнано неправомірним.
Касаційну скаргу роботодавця було задоволено судом частково з таких підстав.
Суд першої інстанції, задовольняючи частково позовні вимоги, виходив з того, що позивача
було відсторонено від роботи з порушенням статті 46 КЗпП та відповідач не довів обґрунто
ваності такого відсторонення, а звільнення на підставі пункту 2 статті 41 КЗпП є незаконним у
зв’язку з відсутністю передбачених цією нормою підстав для звільнення гр-на Ш. та неподанням
відповідачем усупереч положенням статті 60 ЦПК України доказів на їх підтвердження.
Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив рішення суду без
змін.
Проте повністю погодитися з такими висновками апеляційного суду не можна.
Відповідно до положень Статуту ПП засновники мають приймати рішення про притягнення директора до матеріальної відповідальності. Крім того, останній повинен відшкодувати
шкоду, заподіяну підприємству з його вини, у т. ч. вчинення дій з перевищенням своєї компетенції.
Таким чином, вимогами статуту на директора покладається матеріальна відповідальність
за шкоду, заподіяну підприємству.
Також апеляційний суд, залишаючи без змін рішення районного суду, залишив поза увагою
доводи представника відповідача про те, що на підприємстві відсутні договори про матеріальну відповідальність та посадові інструкції працівників, що свідчить про те, що позивач
належно не розподіляв трудові функції працівників та не покладав на відповідальних працівників матеріальну відповідальність. Такі дії давали позивачу можливість безперешкодно
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на свій розсуд розпоряджатися товарними цінностями підприємства, а тому саме гр-н Ш. є ма
теріально-відповідальною особою за завдання підприємству шкоди.
Унаслідок здійснення позивачем фінансово-господарських операцій виробництво було зу
пинене, виникли борги із заробітної плати, підприємство фактично не сплачувало обов’язкових
платежів до бюджету та інших загальнообов’язкових платежів. Станом на 14 грудня 2011 р.
загальна заборгованість підприємства тільки за переліченими вище платежами становила
56 467 грн 04 коп. Унаслідок зупинення виникли зобов’язання перед працівниками з виплат
заробітної плати за період, коли підприємство не працювало, та було сплачено заробітну плату
в розмірі 85 100 грн, а також нарахування на заробітну плату в розмірі 62 875 грн. Також ви
явлено факти нестачі майна підприємства на загальну суму 309 098 грн, що було зафіксовано
актами інвентаризації та завдало шкоди підприємству.
Відповідно до рішення загальних зборів учасників підприємства від 12 липня 2012 р. будьякі дії щодо розпорядження майном підприємства мають бути обов’язково погоджені заснов
никами. Проте всупереч зазначеним вимогам та положенням Статуту позивач продовжував
розпоряджатися майном та коштами підприємства без погодження із засновниками.
Апеляційний суд зазначених фактів до уваги не взяв. Ураховуючи, що фактичних обставин,
які мають значення для правильного вирішення справи, апеляційним судом не встановлено,
його рішення не відповідає вимогам ЦПК України щодо законності й обґрунтованості, це є під
ставою для його скасування з передачею справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Постанова Верховного Суду України від 1 липня 2015 р. у справі № 6-703цс15 про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди
У вересні 2011 р. гр-н З. звернувся до суду з позовом до Публічного акціонерного товари
ства (далі — ПАТ), в якому зазначав, що тривалий час працював у позивача на різних посадах,
а з 1 липня 2007 р. — на посаді заступника начальника цеху. Наказом від 29 серпня 2011 р. його
було звільнено з роботи на підставі пункту 2 статті 41 КЗпП.
Своє звільнення з роботи позивач вважав незаконним, оскільки він не обслуговував безпо
середньо товарних цінностей і не належав до кола осіб, яких можна звільнити із зазначених під
став. Крім того, позивач посилався на те, що його звільнено без згоди профспілкової організації,
членом якої він є, що порушує вимоги статті 43 КЗпП.
Справа судами розглядалася неодноразово.
Рішенням районного суду від 5 грудня 2012 р., залишеним без змін ухвалою Апеляційного
суду від 15 січня 2015 р., позов задоволено частково. Гр-на З. поновлено на роботі на посаді
заступника начальника цеху й стягнуто з ПАТ 112 тис. 808 грн середнього заробітку за час ви
мушеного прогулу, 5 тис. грн на відшкодування моральної шкоди, 1 тис. 300 грн за надання
правової допомоги адвокатом та 1 тис. 235 грн судового збору в дохід держави.
Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 30 січня 2015 р. адміністрації підприємства відмовлено у відкритті касаційного проваджен
ня у справі.
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У травні 2015 р. ПАТ звернулося до Верховного Суду України про перегляд ухвали Вищого
спеціалізованого суду України з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355
ЦПК, а саме у зв’язку з неоднаковим застосуванням судом касаційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подіб
них правовідносинах — частини сьомої статті 43, пункту 2 частини першої статті 41 КЗпП.
Відмовляючи ТОВ у задоволенні заяви про перегляд оскаржуваного судового рішення, Вер
ховний Суд України, зокрема, зазначав таке.
У справі, яка переглядається, суди встановили, що наказом адміністрації від 29 серпня
2011 р. позивача звільнено з роботи на підставі пункту 2 статті 41 КЗпП у зв’язку з винними ді
ями працівника, який безпосередньо обслуговує товарні цінності, що дають підстави для втрати
довіри до нього.
Відповідно до посадової інструкції заступника начальника цеху від 2 грудня 2010 р. пози
вач здійснював безпосереднє керівництво й контроль за матеріально-технічним постачанням,
пов’язаним з ремонтом транспорту, зберіганням та економним витрачанням запасних частин,
ремонтних і експлуатаційних матеріалів, за організацією ефективної системи їх обліку і звітнос
ті; вживав заходів для наведення порядку в зберіганні, обліку і видачі пально-мастильних мате
ріалів, організовував і контролював зняття залишків пального в баках автотракторної техніки,
головував у комісії зі зняття залишків пального в баках автотракторної техніки та ніс персональ
ну відповідальність за ці дії; здійснював контроль за списанням автомобілів, їх агрегатів і вузлів,
обладнання та інших матеріальних цінностей, оформлював документи на розбирання, дефек
тування й оприбуткування запасних частин, вузлів агрегатів, слідкував за своєчасним зняттям
з експлуатації списаних транспортних засобів. Крім того, позивач очолював комісії для визна
чення фактичної потреби в запасних частинах на основі дефектних актів та списання запасних
частин на основі відповідних актів згідно з розпорядженням від 13 травня 2005 р.
Ухвалюючи рішення про поновлення позивача на посаді та стягуючи на його користь серед
ній заробіток за час вимушеного прогулу, суд першої інстанції, з висновками якого погодилися
суди апеляційної та касаційної інстанцій, керувався тим, що працівника звільнено з роботи з
порушенням вимог пункту 2 статті 41 КЗпП, оскільки за трудовим договором на позивача не
покладено обов’язків щодо безпосереднього обслуговування матеріальних цінностей, відтак
він не належить до осіб, трудовий договір з якими може бути розірвано з підстави втрати довіри.
Водночас в ухвалах Верховного Суду України, наданих заявником як приклад неоднакового
застосування норм матеріального права, зроблено такі правові висновки:
висловлено правову позицію про те, що відповідно до частини 7 статті 43 КЗпП відмова
профспілкового представника в наданні згоди на звільнення працівника має бути обґрунтованою; під відсутністю обґрунтування відмови, яка дає право власнику звільнити працівника
без згоди профспілкової організації, слід розуміти таку думку, яка не ґрунтується на відповідних нормах чинного трудового законодавства та ділових (професійних) якостях працівника, оскільки конституційні гарантії трудових прав, а також захист прав і свобод одних осіб не
повинні обмежувати права й свободи інших осіб (ухвала від 4 квітня 2007 р. та від 12 лютого
2004 р.);
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залишено без зміни рішення попередніх судових інстанцій про відмову в позові про по
новлення на роботі з огляду на правильність висновку суду про те, що відмова профспілкового
комітету в наданні згоди на звільнення працівника є необґрунтованою, оскільки не містить
посилань на порушення адміністрацією норм трудового законодавства щодо підстав та порядку звільнення цієї особи (ухвала від 10 березня 2011 р.).
У зазначених ухвалах касаційний суд, зробивши висновок про необґрунтованість рішення
профспілкового комітету щодо відмови у наданні згоди на звільнення працівника, фактично
оцінював мотиви ухвалення рішення профспілкового комітету та відповідність такого рішення
трудовому законодавству.
При цьому суд висловив правову позицію про необхідність дотримання балансу інтересів
у захисті як трудових прав одних працівників, так і захисту прав і свобод інших працівників,
зазначивши, що в розумінні частини сьомої статті 43 КЗпП та частини шостої статті 39 Закону
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. №1045XIV (далі – Закон №1045) під обґрунтованою відмовою профспілкового органу в наданні згоди на звільнення працівника слід розуміти таке його рішення, яке ґрунтується на відповідних
нормах чинного трудового законодавства та ділових (професійних) якостях працівника.
Викладене свідчить про те, що існує неоднакове застосування судом касаційної інстанції од
нієї й тієї самої норми матеріального права — частин першої, сьомої статті 43 КЗпП у поєднанні
з частиною шостою статті 39 Закону № 1045.
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції
зазначених норм матеріального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України виходила з такого.
Відповідно до частини сьомої статті 43 КЗпП, частини шостої статті 39 Закону № 1045
рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представ
ника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору має бути обґрунтова
ним. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання
трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового
представника).
Висновок про правильне застосування зазначених норм матеріального права викладено,
зокрема, у постановах Верховного Суду України від 24 вересня та від 22 жовтня 2014 р.
Відповідно до цього висновку за змістом вищезазначених норм права суд, розглядаючи тру
довий спір, повинен з’ясувати, чи містить рішення профспілкового комітету власне правове об
ґрунтування такої відмови. І лише в разі відсутності в рішенні правового обґрунтування відмови в наданні згоди на звільнення працівника власник або уповноважений ним орган має
право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації
і таке звільнення є законним у разі дотримання інших передбачених законодавством вимог для
звільнення.
Разом з тим, оскільки у зазначеному висновку не досліджувалося питання значення терміна
«обґрунтованості» або «необґрунтованості» рішення профспілкового комітету, Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду України вважала за необхідне зазначити таке.
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В аспекті положень частини сьомої статті 43 КЗпП і частини шостої статті 39 Закону № 1045
та з урахуванням вищезазначеного висновку випливає, що оскільки необґрунтованість рішення профспілкового комітету породжує відповідне право власника на звільнення працівника,
а обґрунтованість такого рішення виключає виникнення такого права, то суд зобов’язаний
оцінювати рішення профспілкового органу на предмет наявності чи відсутності ознак обґрун
тованості.
Враховуючи, що в зазначених нормах зміст поняття обґрунтованості рішення профспілково
го органу закон не розкриває, така обґрунтованість має оцінюватися судом виходячи із загаль
них принципів права й засад цивільного судочинства (ст. 8 Конституції України, ст. 3 ЦК України,
ст. 1, 213 ЦПК України) та лексичного значення (тлумачення) самого слова «обґрунтований»,
яке означає «бути достатньо, добре аргументованим, підтвердженим науково, переконливими
доказами, доведеним фактами».
Отже, рішення профспілкового органу про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору має бути достатньо, добре аргументованим та містити посилання на правове
обґрунтування незаконності звільнення працівника або посилання на неврахування власником фактичних обставин, за яких розірвання трудового договору з працівником є порушенням його законних прав. 
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Анастасія Доля,

HR-спеціаліст компанії Intercomp
Україна

Правила внутрішнього

трудового розпорядку

Деякі роботодавці вважають, що коли на підприємстві працює невелика
кількість працівників, то складати й затверджувати правила внутрішнього
трудового розпорядку необов’язково. Така думка помилкова. Розглянемо
основні причини обов’язкової наявності згаданого документа в організації,
а також з’ясуємо, яка інформація має міститися в правилах внутрішнього
трудового розпорядку, як їх складати, затверджувати та які види
дисциплінарного стягнення можна застосовувати за порушення правил

П

равила внутрішнього трудового розпо
рядку (далі — ПВТР) — це локальний
нормативний документ підприємства,
який регламентує організацію праці,
встановлює режим робочого дня та відпочинку,
визначає обов’язки роботодавців і працівників.
Необхідність і обов’язкова наявність цього
документа на підприємстві, в установі, органі
зації (далі — підприємство) визначена у статтях
21, 29 та 142 КЗпП. Типові ПВТР затверджені
постановою Держкомпраці СРСР «Про затвер
дження типових правил внутрішнього трудо
вого розпорядку для робітників та службовців
підприємств, установ, організацій» від 20 лип
ня 1984 р. № 213, що застосовується в части
ні, яка не суперечить Конституції та законам
України (лист Мінпраці від 29 травня 2007 р.
№ 134/06/187-07).
Згідно зі статтею 21 КЗпП трудовий дого
вір — це угода між працівником і власником
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підприємства, установи, організації або уповно
важеним ним органом чи фізичною особою,
за якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядкові.
Трудовий розпорядок на підприємствах ви
значається ПВТР, які затверджуються трудо
вими колективами за поданням власника або
уповноваженого ним органу і виборним орга
ном первинної профспілкової організації (проф
спілковим представником) на основі типових
правил (ст. 142 КЗпП). Затвердження ПВТР ро
ботодавцем одноособово або їх відсутність є по
рушенням вимог статті 142 КЗпП.
До початку роботи за укладеним трудовим
договором власник або уповноважений ним ор
ган зобов’язаний ознайомити працівника з ПВТР
та колективним договором (п. 2 ст. 29 КЗпП). Із
затвердженими ПВТР необхідно ознайомити
всіх працівників під підпис.
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Отже, відсутність ПВТР є порушенням ви
мог законодавства про працю, що, у свою чергу,
передбачає адміністративну відповідальність
посадових осіб підприємств незалежно від їх
форми власності та кількості працівників за час
тиною першою статті 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення у вигляді на
кладення штрафу від 30 до 100 нмдг.

Процедура складання
До процедури складання ПВТР необхідно пі
дійти відповідально, адже вони не тільки регу
люють трудові відносини між роботодавцем і
працівниками згідно з КЗпП, а й мають на меті
сприяти виконанню основних завдань і функ
цій підприємства, підвищенню ефективності та
якості роботи, зміцненню трудової дисципліни,
раціональному використанню робочого часу.
ПВТР мають бути складені в письмовій фор
мі та обов’язково містити гриф затвердження.
Основний зміст правил та зразок їх оформлення
із розташуванням постійних реквізитів наведено
в додатку.
У ПВТР доцільно описати основні моменти
організації праці на підприємстві, а саме:
 загальні положення (поняття, мета та
застосування ПВТР, на кого вони поширюються
та інша загальна інформація);
 порядок прийняття на роботу, переведен
ня та звільнення з роботи працівників (перелік
документів, які він має подавати; опис процеду
ри оформлення прийняття, переведення та
звільнення працівників; умови і строк випробу
вання; підстави припинення трудового договору
тощо);
 робочий час і час відпочинку (час початку
і закінчення робочого дня (зміни), обідньої
перерви; тривалість робочого дня (зміни) та
робочого тижня; вихідні дні; вказується перелік
посад працівників з ненормованим робочим
днем (якщо такі є на підприємстві); тривалість і
підстави надання щорічних відпусток);
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 основні права й обов’язки працівників;
 основні права й обов’язки роботодавця;
 періодичність і строки видачі заробітної
плати;
 соціальні гарантії та компенсації (порядок
застосування заходів заохочення);
 відповідальність працівників за порушен
ня трудової дисципліни (перелік порушень, за
які передбачено дисциплінарні стягнення, та
порядок їх застосування).
Безумовно, у цьому документі можна ви
світлити ще низку важливих питань, пов’язаних
з організацією праці на конкретному підприєм
стві. Наприклад, вказати відомості про: порядок
використання корпоративного обладнання, за
хист персональних даних, загальні правила ко
ристування електронною поштою та приватною
інформацією, правила спілкування між праців
никами (Кодекс ділової поведінки), а також за
хист конфіденційної інформації та інтелектуаль
ної власності тощо. Проте бажано Положення
про конфіденційну інформацію, Кодекс ділової
поведінки затверджувати окремими локальни
ми нормативними актами.

Увага!
ПВТР не можуть містити умов, які погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, оскільки в такому разі
вони вважатимуться недійсними.

Порядок затвердження
та ознайомлення
ПВТР затверджуються зборами трудового колек
тиву підприємства за поданням роботодавця та
виборного органу профспілкової організації, а в
разі його відсутності — іншими вільно обраними
працівниками. Таке рішення оформлюється про
токолом загальних зборів трудового колективу.
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Зрозуміло, що до проведення зборів необ
хідно надати проект ПВТР працівникам підпри
ємства для ознайомлення і внесення пропози
цій, а також узгодити з інспектором з охорони
праці, який перевіряє їх відповідність нормам
законодавства про охорону праці.
Законодавство не містить вимоги до робото
давця в обов’язковому порядку враховувати всі
пропозиції, внесені працівниками підприємства
до проекту ПВТР.
Із затвердженими ПВТР необхідно озна
йомити всіх працівників під підпис. Для цьо
го можна або завести окремий журнал, або
якщо підприємство невелике — прикріпити
до документа так звану відомість ознайом
лення. Особи, прийняті на роботу після за
твердження ПВТР, підтверджують факт сво
го ознайомлення з ними під час укладення
трудового договору, зазначаючи про це в
наказі про прийняття на роботу або у відпо
відному журналі.
Слід зазначити, що ПВТР затверджуються на
кілька років, а зміни до них вносяться за потре
би, зазвичай після внесення змін до колективно
го договору підприємства.

Наслідки невиконання
Варто зауважити, що наявність на підприєм
стві належним чином оформлених і затвердже
них ПВТР вигідна як працівнику, так і робото
давцю з декількох причин.
По-перше, у разі їх відсутності працівники
підприємства позбавлені законних прав на пра
цю, тобто роботодавець може звільнити будького з власної примхи.
По-друге, відсутністю цього документа може
скористатися і несумлінний працівник, який по
рушує трудову дисципліну. На висловлені йому
претензії він може відповісти, що не ознайомле
ний з ПВТР. Тож роботодавець не застрахова
ний, що в разі звільнення такого працівника суд
не поновить його на роботі.
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Розглянемо основні наслідки невиконання
працівником ПВТР.

Дисциплінарне стягнення
за порушення ПВТР
Наслідком порушення працівником трудової
дисципліни, невиконання або неналежного ви
конання трудових обов’язків може стати засто
сування до нього дисциплінарного стягнення.
Стаття 147 КЗпП передбачає два види дисциплінарного стягнення за порушення трудової
дисципліни: догану та звільнення.
Варто зауважити, що законодавством, стату
тами або положеннями про дисципліну можуть
бути передбачені для окремих категорій праців
ників й інші дисциплінарні стягнення. Вони ви
пливають із невиконання обов’язків, які визна
чаються статутами, положеннями або ПВТР, що
затверджуються трудовим колективом підпри
ємства.
Відповідно до частини третьої статті 149
КЗпП при обранні виду дисциплінарного стяг
нення роботодавець має враховувати ступінь
тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним
шкоду, обставини, за яких вчинено проступок,
і попередню роботу працівника.
Застосування до працівника такого виду
дисциплінарного стягнення, як догана, може
призвести до наведених нижче негативних на
слідків:
 протягом строку дії догани заходи заохо
чення відповідно до частини третьої статті 151
КЗпП до працівника не застосовуються;
 в разі надання переважного права на
залишення на роботі при скороченні чисельнос
ті чи штату працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва та праці наявність у
працівника не знятої догани враховується при
визначенні рівня його кваліфікації та продуктив
ності праці;
 догана є передумовою звільнення за пунк
том 3 статті 40 КЗпП.
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Догана оголошується в наказі (розпоряджен
ні) роботодавця, і про це повідомляється праців
никові під підпис. Наказ обов’язково має містити
посилання на норми документа, порушені пра
цівником.
Відповідно до пункту 3 статті 40 КЗпП сис
тематичне невиконання працівником без по
важних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або Правилами внутріш
нього трудового розпорядку, дає роботодавцю
право розірвати трудовий договір за умови,
якщо до працівника раніше застосовувалися за

ходи дисциплінарного стягнення. Оформлюєть
ся таке звільнення наказом (розпорядженням)
роботодавця.
Отже, якщо є необхідність притягнення пра
цівників до дисциплінарної відповідальності за
порушення трудової дисципліни, то обов’язково
необхідно, щоб ПВТР були затверджені в уста
новленому порядку (ст. 142 КЗпП) та складені
на основі типових правил, а також щоб усі пра
цівники були обов’язково ознайомлені з ними
до початку роботи за укладеним трудовим до
говором (ст. 29 КЗпП).

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від «15» січня 2016 р. № 20
Генеральний директор ТОВ «Ромашка»
___________
______________________

Протокол загальних зборів
трудового колективу ТОВ «Ромашка»
«12» січня 2016 р.

(підпис)

(розшифрування підпису)

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників ТОВ «Ромашка»
1. Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила) — локальний норма
тивний акт Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромашка» (далі — Товариство або
Роботодавець), який розроблено відповідно до чинного трудового законодавства України.
1.2. Правила регулюють трудові відносини між Роботодавцем і працівниками ТОВ «Ромаш
ка» (далі — Працівники) відповідно до КЗпП і мають на меті сприяти виконанню основних зав
дань і функцій Товариства, підвищенню ефективності та якості роботи, зміцненню трудової
дисципліни, раціональному використанню робочого часу.
1.3. Правила регламентують порядок прийняття на роботу та звільнення працівників,
основні права та обов’язки Працівників і Роботодавця, режим робочого часу і часу відпо
чинку, порядок і строки виплати заробітної плати, заходи заохочення і стягнення, а також
інші питання регулювання трудових взаємин у Товаристві.
1.4. Положення Правил поширюються на всіх Працівників Товариства, які мають рівні
права щодо прийняття на роботу, професійного зростання і просування по службі неза
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лежно від походження, соціального і майнового статусу, національності, релігійних і по
літичних переконань, віку та статі.
1.5. Положення Правил обов’язкові для виконання як Роботодавцем, так і Працівни
ками.
2. Порядок прийняття і звільнення Працівників
2.1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства (далі — Громадяни) реалізують
право на працю шляхом укладення трудового договору� з ТОВ «Ромашка» відповідно до КЗпП.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким
надано статус біженця в Україні, мають право працювати в Товаристві на підставах і в по
рядку, встановлених для громадян України.
Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на
певний строк, можуть бути прийняті на роботу в Товариство тільки за наявності отрима
ного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування.
2.2. Прийняття Громадян на роботу в Товариство здійснюється на підставі заяви про
прийняття на роботу.
2.3. При прийнятті на роботу Громадянин зобов’язаний пред’явити Роботодавцю1: пас
порт; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, диплом або інший документ про
освіту або професійну підготовку та надати трудову книжку, оформлену належним чином,
за винятком випадків, коли Громадянин влаштовується на роботу вперше або на умовах
сумісництва.
Військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України та інших військових форму
вань, створених відповідно до законодавства України, пред’являють військовий квиток.
При прийнятті на роботу, виконання якої потребує спеціальних знань, Роботодавець
має право вимагати від Громадянина пред’явлення диплома, іншого документа про отри
ману освіту або професійну підготовку.
Прийняття на роботу без пред’явлення перерахованих вище документів не допускається.
У випадках, передбачених законодавством, Роботодавець має право вимагати доку
мент про стан здоров’я та інші документи Громадянина.
2.4. Укладення трудового договору оформлюється наказом Роботодавця, виданим на
підставі особистої заяви про прийняття на роботу Працівника. У наказі мають бути за
значені: назви підрозділу і посади відповідно до штатного розпису; дата, з якої Працівник
приступає до виконання службових обов’язків; тривалість випробувального терміну згідно
із законодавством; особливості режиму роботи, якщо такі встановлюються.
2.5. У перший день виходу на роботу до початку робочого дня Роботодавець в особі
керівника підрозділу або співробітника відділу персоналу зобов’язаний: ознайомити Пра
цівника з Правилами; роз’яснити Працівникові його права та обов’язки, проінформувати
під підпис про умови праці та її оплати; визначити Працівникові робоче місце, забезпечити
його всіма необхідними для роботи засобами; проінструктувати Працівника з техніки без
пеки, охорони та гігієни праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.
1 Укладення трудового договору оформлюється наказом або розпорядженням Роботодавця.
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2.6. На всіх Працівників, які працюють у Товаристві понад п’ять днів, ведуться трудові
книжки відповідно до вимог чинного законодавства України (ст. 48 КЗпП).
2.7. При прийнятті на роботу всім Працівникам Товариства встановлюється випробу
вальний термін тривалістю до трьох місяців з метою перевірки відповідності Працівника
роботі, що йому доручають.
Якщо протягом випробувального терміну встановлена невідповідність Працівника ви
конуваній роботі, Роботодавець до закінчення згаданого строку вправі розірвати трудовий
договір з Працівником.
Якщо випробувальний термін закінчився, а Працівник продовжує роботу, він вважаєть
ся таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допуска
ється тільки на загальних підставах.
2.8. Припинення трудового договору можливе тільки на підставах, визначених КЗпП.
2.8.1. Розірвання договору з ініціативи Працівника здійснюється на підставі заяви Пра
цівника.
Працівник має право за власним бажанням розірвати трудовий договір, укладений на
невизначений строк, попередивши про це Роботодавця в письмовому вигляді за два тижні
до дати припинення трудового договору. При розірванні трудового договору з поважних
причин, передбачених статтею 38 КЗпП, Роботодавець розриває трудовий договір у строк,
зазначений у заяві Працівника.
Після закінчення зазначеного строку попередження Працівник має право припинити
роботу, а Роботодавець зобов’язаний видати Працівникові трудову книжку і провести з
ним повний розрахунок.
За згодою сторін Роботодавець може звільнити Працівника до закінчення строку по
передження з дати, зазначеної в заяві про звільнення.
Строковий трудовий договір розривається на вимогу Працівника достроково в разі
захворювання або настання інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за
трудовим договором, а також у разі порушення Роботодавцем законодавства України про
працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених
чинним законодавством України.
2.8.2. Розірвання трудового договору з Працівником з ініціативи Роботодавця здійсню
ється тільки відповідно до вимог КЗпП.
2.9. Припинення трудового договору оформлюється наказом Роботодавця із зазначен
ням причини звільнення згідно з КЗпП. При звільненні Працівник оформлює обхідний лис
ток, здає всі надані йому матеріальні цінності, звітує за видані під звіт суми.
2.10. У день звільнення Роботодавець зобов’язаний видати Працівникові трудову книж
ку із внесеним в неї записом про звільнення та провести з ним всі остаточні розрахунки.
Днем звільнення вважається останній день роботи.
3. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці
3.1. Переведення на іншу постійну роботу в рамках Товариства, що супроводжується
зміною трудової функції, здійснюється тільки за згодою Працівника відповідно до законо
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давства України. Переведення виконується на підставі заяви про переведення Працівника,
за винятком випадків, передбачених статтею 32 КЗпП. Заява є підтвердженням його згоди
на зміну трудової функції і/або інших істотних умов праці.
3.2. Зміну істотних умов праці (системи та розміру оплати праці, пільг, режиму роботи,
встановлення або скасування неповного робочого дня, зміна статусу або найменування по
сади та інші) може бути здійснено за ініціативою Роботодавця. Про всі зміни в істотних умо
вах праці Роботодавець зобов’язаний повідомити працівника не пізніше ніж за два місяці.
3.3. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди Працівника його
переміщення в межах Товариства на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у
тій же місцевості в межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовленої трудовим
договором. Роботодавець не має права переміщувати Працівника на роботу, протипоказа
ну йому за станом здоров’я.
3.4. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим дого
вором, допускається тільки за згодою працівника. Роботодавець має право перевести Пра
цівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором,
без його згоди, якщо вона не протипоказана йому за станом здоров’я, тільки для ліквідації
наслідків стихійного лиха, епідемії, виробничих аварій, а також інших обставин, що за
грожують або які можуть створити загрозу життю або нормальній життєдіяльності людей,
з оплатою праці не нижче середнього заробітку на попередній роботі.
4. Робочий час і його використання
4.1. Робочий час — це час, протягом якого Працівник зобов’язаний виконувати трудову
функцію відповідно до трудового договору і законодавства про працю.
4.2. У Товаристві встановлено п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю 8 робочих
годин на день та 40 годин на тиждень.
4.3. У Товаристві встановлено гнучкий графік роботи.
Розпорядок робочого дня в Товаристві:
 початок роботи — з 8:00 до 9:00;
 закінчення роботи — з 17:00 до 18:00 відповідно до часу початку роботи.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну
годину: кінець робочого дня — з 16:00 до 17:00 відповідно.
4.4. Працівник, який прибув на роботу в стані алкогольного, наркотичного або токсич
ного сп’яніння, до роботи не допускається.
4.5. Для певних категорій Працівників Товариства може встановлюватися ненормова
ний робочий день. Перелік посад затверджується додатком до Правил або колективним
договором Товариства.
Ненормований робочий день — це особливий режим роботи, що встановлюється в разі
неможливості нормування часу трудового процесу. На працівників з ненормованим ро
бочим днем поширюється встановлений у Товаристві режим робочого часу. У разі виник
нення потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість ро
бочого часу (ця робота не вважається надурочною). Працівникам, які працюють в такому
режимі, надаються пільги та компенсації згідно з колективним договором.
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4.6. У разі нез’явлення на роботі Працівник зобов’язаний до початку робочого дня (до
9:00), але не пізніше 11:00 попередити про причину своєї відсутності безпосереднього ке
рівника або співробітника відділу персоналу.
4.7. Відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних
причин згідно з пунктом 4 статті 40 КЗпП вважається прогулом і може бути підставою для
розірвання трудового договору.
5. Час відпочинку
5.1. Час відпочинку — це час, протягом якого Працівник вільний від виконання трудо
вих обов’язків та який він може використати на власний розсуд.
5.2. Перерва для відпочинку і харчування протягом робочого дня визначається Праців
ником самостійно. Тривалість перерви складає одну годину в період з 12:00 до 14:00.
5.3. Вихідними днями в Товаристві встановлені субота та неділя.
5.4. Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний за святковим або неробочим днем.
5.5. Святковими та неробочими днями відповідно до законодавства України є:
 1 січня — Новий рік;
 7 січня — Різдво Христове;
 8 березня — Міжнародний жіночий день;
 1–2 травня — Міжнародний день солідарності трудящих;
 9 травня — День Перемоги;
 28 червня — День Конституції України;
 24 серпня — День Незалежності України;
 14 жовтня — День захисника України;
 один день (неділя) — Великдень;
 один день (неділя) — Трійця.
6. Відпустки
6.1. Працівникам Товариства надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до
законодавства України та колективного договору.
6.2. Тривалість щорічної відпустки, що надається кожному Працівникові Товариства, —
24 календарних дні. Винятками є інваліди І–ІІ груп, для яких тривалість щорічної оплачу
ваної відпустки становить 30 календарних днів, для інвалідів ІІІ групи — 26 календарних
днів.
Право на повну відпустку за перший робочий рік Працівник отримує через шість місяців
роботи. За рішенням безпосереднього керівника Працівникові може бути надана частина
щорічної основної відпустки до закінчення шести місяців. У цьому випадку її тривалість
визначається пропорційно відпрацьованому часу.
Черговість надання щорічних відпусток визначається Роботодавцем на основі графіка від
пусток з урахуванням потреб забезпечення нормальної виробничої діяльності Товариства та
створення сприятливих умов для відпочинку Працівників. Графік відпусток затверджується
керівником Товариства до 5 січня щороку і доводиться до відома всіх працівників під підпис.

№ 3 (110) березень 2016

93

Кадрові документи

Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період як з ініціативи Роботодавця,
так і на вимогу Працівника відповідно до законодавства України.
У разі перенесення щорічної відпустки новий строк її надання встановлюється за зго
дою між Працівником і Роботодавцем.
На прохання Працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що
основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
За рішенням Роботодавця у випадках, передбачених законодавством України, Праців
ники за їх згодою можуть бути відкликані зі щорічної відпустки.
6.3. За сімейними обставинами та з інших поважних причин Працівникові може нада
ватися відпустка без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15 календарних
днів на рік.
6.4. Працівник може користуватися іншими видами відпусток, передбаченими КЗпП та
Законом України «Про відпустки».
6.5. При звільненні Працівника:
 за наявності невикористаної відпустки працівнику виплачується грошова компенсація;
 у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав
відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості Товариство провадить від
рахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої
частини робочого року. Відрахування не проводяться у випадках, передбачених статтею 22
Закону України «Про відпустки».
7. Охорона праці
7.1. Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-тех
нічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і коштів, які спрямовані на
збереження життя, здоров’я та працездатності Працівників Товариства в процесі трудової ді
яльності.
7.2. Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці кожного структурного під
розділу умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити до
тримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
7.3. Працівник зобов’язаний:
 дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих
людей при виконанні будь-яких робіт чи під час перебування на території Товариства;
 знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила по
водження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами;
 проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні ме
дичні огляди;
 негайно повідомляти про нещасний випадок, що стався з ним чи в його присутності
з іншим Працівником Товариства або з іншою особою, яка перебуває на території Товари
ства, своєму безпосередньому керівнику, а також у відділ персоналу.
8. Права та обов’язки Працівників
8.1. Основні обов’язки Працівника:
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 у роботі керуватися законодавством України, Статутом Товариства, Кодексом ділової
поведінки, положеннями, затвердженими керівництвом Компанії; цими Правилами та іншими
нормативними та розпорядчими документами Товариства; наказами і розпорядженнями Ге
нерального директора Товариства, безпосереднього керівника, посадовою інструкцією;
 працювати чесно та сумлінно, виконувати умови цих Правил, дотримуватися дис
ципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця, в т. ч. письмові та
усні розпорядження безпосереднього керівника, а також обов’язки (функції), які визначені
посадовими інструкціями, використовувати весь робочий час для продуктивної та ефек
тивної праці, утримуватися від дій, які перешкоджають іншим Працівникам виконувати їх
трудові обов’язки;
 постійно вдосконалювати організацію своєї праці, підвищувати свій професійний
рівень і ділову кваліфікацію, не допускати недоліків та браку в роботі, дотримуватися тех
нологічної дисципліни;
 вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або
загрожують нормальній роботі, вчасно інформувати про це Роботодавця;
 утримувати своє робоче місце в чистоті та порядку, дотримуватися чистоти в інших
місцях (коридори Товариства, кухня та інші приміщення);
 палити тільки в спеціально відведених для цього місцях;
 ефективно використовувати обчислювальну та іншу оргтехніку, бережливо ставити
ся до майна, заощаджувати та раціонально використовувати матеріали, електроенергію та
інші матеріальні ресурси;
 уважно ставитися до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологіч
ного мікроклімату в колективі Товариства;
 не розголошувати конфіденційної та таємної інформації Товариства, що стала відо
ма Працівникові у зв’язку з виконанням його посадових обов’язків;
 не виносити за межі офісу службові документи без дозволу Роботодавця;
 дотримуватися корпоративних вимог та рекомендацій Компанії щодо ділового сти
лю під час вибору особистого одягу.
8.2. Основні права Працівника:
 на здорові, безпечні й нешкідливі умови праці;
 на своєчасне й у повному обсязі одержання заробітної плати;
 на просування по службі з урахуванням кваліфікації, сумлінного виконання службо
вих обов’язків;
 у межах виконання своїх функціональних обов’язків знати перелік необхідної для
роботи інформації, у т. ч. тієї, що становить комерційну таємницю;
 знайомитися з рішеннями керівництва Товариства, що стосуються діяльності Пра
цівника;
 для виконання своїх посадових обов’язків одержувати від керівників і працівників
структурних підрозділів Товариства відомості та документи, необхідні для роботи;
 вносити на розгляд керівництву Товариства пропозиції щодо вдосконалення роботи
та функціонування Товариства.
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Усі Працівники Товариства користуються правами, передбаченими Конституцією Укра
їни, законодавством України, нормативними підзаконними актами.
9. Права та обов’язки Роботодавця
9.1. Основні обов’язки Роботодавця:
 раціонально організувати працю Працівників, закріпити за кожним робоче місце,
створити для них здорові та безпечні умови праці;
 забезпечити Працівника обчислювальною та іншою оргтехнікою, необхідними для
роботи матеріалами, документами та приладдям;
 створювати умови для зацікавленості Працівників у результатах їх особистої праці;
 здійснювати організаційну та виховну роботу, спрямовану на зміцнення трудової
дисципліни, своєчасне виконання поставлених завдань;
 неухильно дотримуватися законодавства України про працю і правил охорони праці,
вживати заходи щодо своєчасного усунення причин і умов, які перешкоджають нормаль
ній роботі Працівників;
 забезпечувати належні умови для ефективної праці, систематичного підвищення
кваліфікації працівників;
 уважно ставитися до потреб і звернень Працівників.
9.2. Основні права Роботодавця:
 укладати і розривати трудовий договір з фізичними особами відповідно до трудово
го законодавства України;
 заохочувати Працівників Товариства відповідно до чинного законодавства України;
 вимагати від Працівників сумлінного та чесного виконання своїх посадових обов’язків,
дбайливого ставлення до матеріальних цінностей Товариства, дотримання Статуту Това
риства, цих Правил, Кодексу ділової поведінки та інших нормативних актів Товариства;
 притягати Працівників до дисциплінарної відповідальності в разі невиконання або
неналежного виконання ними своїх службових обов’язків, відповідно до законодавства
України, процедур, інструкцій, наказів, розпоряджень, інших розпорядчих документів То
вариства;
 застосовувати до Працівників заходи матеріальної відповідальності в межах, визна
чених законодавством України.
11. Соціальні гарантії та компенсації
11.1. Працівники Товариства підлягають всім видам соціальних гарантій і компенсацій
з боку Роботодавця, передбаченим законодавством України.
12. Трудова дисципліна та відповідальність за порушення трудової дисципліни
12.1. Працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, вчасно і точно виконувати
розпорядження Роботодавця, у т. ч. безпосереднього керівника, дотримуватися трудової
дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, інших законодавчих актів України,
внутрішніх нормативних актів, правил Товариства, посадової інструкції, Кодексу ділової
поведінки.
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12.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються до Працівників Товариства за порушен
ня трудової дисципліни, ПВТР, невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків.
При порушенні трудової дисципліни до Працівника можуть бути застосовані такі дис
циплінарні стягнення: догана; звільнення з роботи.
Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення може бути застосовано Роботодавцем
на підставах, передбачених трудовим законодавством України, в т. ч., але не обмежуючись
цим, з таких підстав:
 систематичне невиконання Працівником без поважних причин обов’язків, покладе
них на нього трудовим договором або Правилами, якщо раніше до нього застосовувалися
заходи дисциплінарного стягнення;
 прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без
поважних причин;
 поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплі
нарне стягнення.
Стягнення застосовується Роботодавцем безпосередньо за виявленим порушенням, але
не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення Працівника
від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення
проступку.
До застосування дисциплінарного стягнення Роботодавець зобов’язаний вимагати від
порушника письмові пояснення.
Відмова Працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування
стягнення.
Стягнення оголошується наказом і повідомляється Працівникові під підпис у триденний
строк з дати видання такого наказу.
У разі застосування дисциплінарного стягнення до Працівника і на весь період, коли
діє відповідне стягнення, Роботодавець не виплачує Працівникові, до якого застосовані
заходи дисциплінарного стягнення, премії або інші види заохочень, передбачені трудовим
законодавством України або нормативними актами Роботодавця.
Якщо протягом року від дня накладення дисциплінарного стягнення Працівника не
було піддано повторному дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав
дисциплінарного стягнення.
Якщо Працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив
себе як сумлінний Працівник, то стягнення може бути зняте за наказом Роботодавця до
закінчення одного року.
12.3. У разі появи на роботі Працівника в нетверезому стані, стані наркотичного або
токсичного сп’яніння, відмови або ухилення від обов’язкового медичного огляду, навчан
ня, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки Роботода
вець повинен відсторонити Працівника від виконання трудової функції та має право звіль
нити такого працівника на умовах, передбачених законодавством. 
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Посадова інструкція
математика-аналітика
з дослідження операцій
(код КП 2121.2) (витяги)
<…>
2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Математик-аналітик з дослідження опе
рацій виконує такі функціональні завдання та
обов’язки:
2.1. Розробляє та застосовує методи зна
ходження оптимальних рішень на основі ма
тематичного моделювання у різних сферах
людської діяльності.
2.2. Формулює математичні або імітаційні
(симуляційні) моделі проблем, які включають
відповідні константи та змінні, обмеження,
альтернативи, конфліктуючі об’єкти та їх чис
лові параметри.
2.3. Взаємодіє з керівниками вищого рівня,
а також надає допомогу їм та іншим посадовим
особам, уповноваженим приймати рішення, під
час ідентифікації й вирішення комплексу про
блем та для з’ясування завдань управління.
2.4. Взаємодіє з іншими працівниками ор
ганізації для забезпечення успішного виконан
ня обраних рішень.
2.5. Готує управлінську звітність, визначає
та оцінює проблеми, а також рекомендує від
повідні рішення.

98

2.6. Вивчає та аналізує інформацію щодо
альтернативних варіантів дій, для того щоб ви
значити, який план передбачає досягнення най
вищих результатів.
2.7. Конкретизує методи керування (мані
пулятивні) або обчислювальні методи, які ма
ють бути застосовані до моделей.
2.8. Здійснює валідацію (верифікацію) й тес
тування моделей для забезпечення їх адекватності
та, за необхідності, нове формулювання моделей.
2.9. Визначає вимоги до даних, а також
збирає та перевіряє інформацію, застосовую
чи статистичні тести.
2.10. Аналізує інформацію, отриману від
керівництва, з метою визначення операційних
проблем.
2.11. Спостерігає за поточними системами
в дії, збирає й аналізує інформацію про кожну
зі складових проблем, використовуючи різно
манітні джерела.
<…>
5. ПОВИНЕН ЗНАТИ
Математик-аналітик з дослідження опе
рацій повинен знати (відповідні знання (галузі
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знань) наводяться у порядку зменшення їх важ
ливості та обсягу):
5.1. Математику, у т. ч. системний аналіз, ма
тематичне програмування, теорію оптимальних
рішень.
5.2. Методи дослідження операцій, у т. ч. ана
літичні (теорію ймовірностей, теорію марков
ських випадкових процесів, теорію масового
обслуговування, динаміку середніх), статистич
ні (методи збору, обробки та аналізу статистич
них матеріалів), математичного програмування
(лінійного, нелінійного, динамічного, сіткового),
теоретико-ігрові (теорію ігор, теорію статистич
них рішень).
5.3. Основи програмування, відповідне при
кладне програмне забезпечення, бази даних.
5.4. Керівні та нормативні матеріали, які сто
суються використання обчислювальної техніки в
процесі оброблення інформації, техніко-експлу
атаційні характеристики, конструктивні особ
ливості, призначення і режим роботи устатку
вання, правила технічної експлуатації, техноло
гію оброблення інформації.
5.5. Державну (робочу) мову, у т. ч. струк
туру та зміст мови, значення, вимову та пра
вила складання слів, а також граматику.
5.6. Основи інженерної справи та технологій.
5.7. Основи організації виробництва і об
робки матеріалів, у т. ч. основні види сировини,
виробничі процеси, управління якістю, кальку
ляцію витрат на виробництво та інші відповідні
методи й прийоми для підвищення ефектив
ності виробництва (виготовлення) та дистри
буції товарів.
5.8. Основи адміністрування й управлін
ня (менеджменту), у т. ч. принципи ділової
активності (ведення бізнесу) та менеджмен
ту, які пов’язані зі стратегічним плануванням,
виділенням та розподілом ресурсів, моделю
ванням відповідних процесів.
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5.9. Організацію навчання та професійної
підготовки, у т. ч. принципи і методи складання
навчальних планів і програм підготовки, групо
вого й індивідуального навчання та підготовки,
а також вимірювання результатів навчання.
5.10. Основи економіки та бухгалтерського
обліку, у т. ч. володіти основними теоретич
ними та практичними знаннями у сфері еко
номіки та бухгалтерського обліку, знати прин
ципи, функції та структуру фінансових ринків,
банківську справу, методи аналізу фінансової
інформації та порядок підготовки відповідної
звітності.
5.11. Основи організації транспортних опе
рацій та перевезень, у т. ч. основні принципи
та методи перевезення (доставки) людей і
товарів повітряним, залізничним, водним
або автомобільним транспортом, включаю
чи собівартість таких перевезень та відповідні
переваги використання окремих видів пере
везень.
5.12. Порядок обслуговування клієнтів та
персональне обслуговування, у т. ч. принципи
та процеси надання клієнтських і персональ
них послуг (оцінювання потреб клієнтів, за
безпечення відповідності стандартам з обслу
говування, оцінювання ступеня задоволення
клієнта тощо).
5.13. Правила і норми охорони праці та по
жежної безпеки.
6. Кваліфікаційні вимоги
Другий (магістерський) рівень вищої осві
ти відповідного напрямку підготовки (галузі
знань). Без вимог до стажу роботи.
<…>
Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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Посадова інструкція

наукового співробітникаконсультанта (статистика)
(код КП 2122.1) (витяги)
<…>
2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Науковий співробітник-консультант (ста
тистика) виконує такі функціональні завдання
та обов’язки:
2.1. Визначає взаємозв’язок між різними да
ними, тенденції в їх зміні, а також чинники, які
можуть впливати на результати дослідження.
2.2. Звітує про результати статистичного
аналізу, у т. ч. включає до такої звітності відпо
відні графіки, діаграми та таблиці.
2.3. Аналізує та інтерпретує статистичні дані
для ідентифікації значних розбіжностей між
пов’язаними джерелами інформації.
2.4. Адаптує статистичні методи для вирі
шення специфічних проблем у багатьох сфе
рах, у т. ч. таких як економіка, біологія, інже
нерна справа.
2.5. Розробляє прикладне програмне забез
печення або здійснює відповідне програмуван
ня для статистичного моделювання та графіч
ного аналізу.
2.6. Розробляє та перевіряє експеримен
тальні проекти, методи відбору зразків та ана
лізу даних.
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2.7. Готує дані для обробки шляхом відпо
відної організації інформації, перевірки точ
ності, приведення первинних даних до єдино
го еталону.
2.8. Здійснює планування методів збору да
них для специфічних проектів, а також визначає
типи та розміри вибіркових груп, які будуть ви
користовуватися.
2.9. Обробляє великі масиви даних для
здійснення статистичного моделювання і гра
фічного аналізу за допомогою комп’ютерних
засобів.
2.10. Оцінює статистичні методи і процеду
ри, які використовуються для добування даних
для забезпечення їх достовірності, можливості
для застосування, ефективності та точності.
<…>
5. Повинен знати
Науковий співробітник-консультант (ста
тистика) повинен знати (відповідні знання (га
лузі знань) наводяться у порядку зменшення їх
важливості та обсягу):
5.1. Математику, у т. ч. математичну статис
тику, статистичні ряди розподілу, оцінку пара
метрів розподілу, закони розподілу вибіркових
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характеристик, методи перевірки статистичних
гіпотез, дисперсійний, кореляційно-регресійний,
коваріаційний, факторний, кластерний аналізи
тощо.
5.2. Статистичні методи, у т. ч. методи збору,
обробки та аналізу статистичних матеріалів, по
слідовний аналіз, метод статистичних випробу
вань тощо.
5.3. Методи математичного моделювання і
формалізації задач, розроблення алгоритмів.
5.4. Методи математичного і логічного аналізу.
5.5. Біометрію, її математичні основи, визна
чення біометричних показників тощо.
5.6. Прикладну статистику, у т. ч. особливості
застосування статистичних методів у промисло
вості, медицині, біології, психології тощо.
5.7. Основи програмування, відповідне при
кладне програмне забезпечення, бази даних.
5.8. Керівні та нормативні матеріали, які сто
суються використання обчислювальної техніки в
процесі оброблення інформації, техніко-експлу
атаційні характеристики, конструктивні особли
вості, призначення і режим роботи устаткування,
правила технічної експлуатації; технологію об
роблення інформації.
5.9. Державну (робочу) мову, у т. ч. струк
туру та зміст мови, включаючи значення, ви
мову та правила складання слів, а також гра
матику.
5.10. Організацію навчання та професійної
підготовки, у т. ч. принципи та методи про
ектування навчальних планів і програм підго
товки, групового й індивідуального навчання і
підготовки, а також вимірювання результатів
навчання.
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5.11. Основи адміністрування й управління
(менеджменту), у т. ч. принципи ділової актив
ності (ведення бізнесу) та менеджменту, які
пов’язані зі стратегічним плануванням, виділен
ням та розподілом ресурсів, моделюванням від
повідних процесів.
5.12. Основи діловодства та офісних (канце
лярських) процедур.
5.13. Порядок обслуговування клієнтів та
персональне обслуговування, у т. ч. принципи та
процеси надання клієнтських та персональних
послуг (оцінювання потреб клієнтів, забезпечен
ня відповідності стандартам з обслуговування,
оцінювання ступеня задоволення клієнта тощо).
5.14. Основи біології, у т. ч. загальні поняття
про рослинні та тварині організми, їх тканини,
клітини, функції, їх взаємозалежність та взаємо
дію один з одним та з навколишнім середови
щем, біометрію.
5.15. Основи інженерної справи та техноло
гій, у т. ч. основи застосування на практиці інже
нерних наук та технологій.
5.16. Організацію роботи засобів комунікації
та інформації (медіазасобів).
5.17. Правила й норми охорони праці та по
жежної безпеки.
6. Кваліфікаційні вимоги
Другий (магістерський) рівень вищої осві
ти відповідного напряму підготовки (галузі
знань). Без вимог до стажу роботи.
<…>
Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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Вебінар

Кадровий облік
та аудит

На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Чи обов’язково вести журнали реєстрації кадрової документації
на підприємстві зі штатом 15 осіб та який порядок їх заповнення?

Як зазначено в пункті 1 підрозділу
3 розділу ІІІ Правил організації діло
водства та архівного зберігання доку
ментів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затверджених наказом Міністер
ства юстиції України від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5 (далі — Правила № 1000), реєстрація
документів проводиться з метою забезпечення їх
обліку, контролю за виконанням і оперативним
використанням наявної в документах інформації
та полягає у веденні запису облікових даних про
документ за встановленою установою реєстра
ційною формою, яким фіксується факт створен
ня, відправлення або одержання документа,
шляхом проставлення на ньому реєстраційного
індексу з подальшим записом у зазначених фор
мах необхідних відомостей про документ.

102

Зважаючи на те, що кадрове діловодство є
частиною загального діловодства підприєм
ства, а інформація, яка зазначається в кадрових
документах, часто є інформацією довгостро
кового зберігання, необхідність коректного
ведення кадрової документації та журналів ре
єстрації не залежить від кількості штату. Кон
кретні терміни зберігання кадрової докумен
тації визначені Переліком типових документів,
що створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженим наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі —
Перелік № 578).
Форми журналів реєстрації кадрової до
кументації не уніфіковані, тому підприємство
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може розробити та затвердити їх самостійно.
Під час розроблення форм журналів реєстрації
можна використати рекомендації Мінсоцполі
тики, зазначені в листі від 19 жовтня 2005 р.
№ 09-487, відповідно до яких під час оформ
лення журналів реєстрації на паперових носіях
необхідно: пронумерувати листи, прошнурува
ти журнал та завірити підписом керівника під
приємства або відповідальної особи, скріпи
ти печаткою підприємства або відділу кадрів.
У той же час слід пам’ятати, що ці роз’яснення
носять рекомендаційний характер, і підприєм
ство самостійно вирішує, яку форму реєстрації
обирати чи в який спосіб.
До журналів реєстрації кадрової докумен
тації належать: журнал реєстрації кадрових
наказів, журнал реєстрації трудових договорів,
наказів про відпустки, наказів про відрядження,

наказів з основної діяльності, книга обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них. Кадро
вою службою можуть вестися також: журнал
реєстрації листків непрацездатності, особових
справ, виданих довідок, перевірок стану вій
ськового обліку, проходження медичних огля
дів тощо.
Вимоги до ведення книги обліку руху тру
дових книжок і вкладишів до них визначені на
казом Міністерства статистики України «Про
затвердження типових форм первинного об
ліку особового складу» від 27 жовтня 1995 р.
№ 277. Необхідно звертати увагу на своєчас
ність реєстрації трудових книжок, прийнятих
від працівників під час працевлаштування, на
наявність підстав для видачі трудових книжок
та підписів працівників у разі одержання трудо
вої книжки у зв’язку зі звільненням.

Яким нормативним документом регламентується наповненість
особової справи?

Особова справа — це документ, який
формується протягом усього часу
роботи особи на підприємстві. Вона
містить, зокрема, такі відомості про працівни
ка, як біографічні дані, відомості про його по
передню трудову діяльність тощо. Кадровик
під час прийняття працівника на роботу пови
нен перевірити відповідність зазначених відо
мостей оригіналам документів. Після звіль
нення працівника його особова справа пере
дається до архіву підприємства.
На сьогодні Порядком ведення особових
справ державних службовців в органах ви
конавчої влади, затвердженим постановою
КМУ від 25 травня 1998 р. № 731, визначено
перелік документів, що складають особову
справу державного службовця. Що стосується
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оформлення особових справ працівників на
інших підприємствах, рекомендуємо керува
тися статтею 493 розділу 1 Переліку № 578,
яка встановлює перелік документів особової
справи і відносить до них: заяви, анкети, ав
тобіографії, копії та витяги з наказів про при
йняття, переміщення, звільнення, оголошення
подяк, копії особистих документів, характе
ристики, листки з обліку кадрів. Це не супер
ечить вимогам пункту 12 підрозділу 2 розділу
IV Правил № 1000. Зауважимо, що документи
в особовій справі групуються в хронологічно
му порядку в міру їх поповнення.
Не забороняється до особових справ долу
чати й інші документи, але перед переданням
їх до архіву зайві документи необхідно вилу
чити.
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Чи можна використовувати в роботі бланк особової картки № П-2,
роздрукований самостійно на принтері?

Типова форма особової картки № П-2
затверджена наказом Державного ко
мітету статистики України та Мініс
терства оборони України від 25 грудня 2009 р.
№ 495/656. Нормативними документами не
встановлено вимог до її виготовлення. Важли
во пам’ятати, що особові картки — це докумен
ти довготривалого (75 років) зберігання. Ін
формацією, зазначеною в особових картках,
користуються як протягом періоду роботи осо
би на підприємстві, так і після звільнення, на

приклад, для надання інформації про стаж ро
боти. Тому й виготовляти їх доцільно на цупко
му папері. Після звільнення працівників особові
картки формують у справи за роками та пере
дають до архіву. Враховуючи можливу необхід
ність подальшого користування документами
справи (виготовлення копій тощо), в разі по
треби самостійно виготовляти бланки особо
вих карток № П-2 можна порекомендувати ви
користовувати папір щільністю не більше
225 г/м2.

Вебінар «Система раціонального кадрового обліку на підприємстві. Внутрішній аудит кадрової документації», що відбувся 11 лютого 2016 р., можна переглянути за посиланням http://profpressa.com/webinari.
Наступний вебінар на тему «Облік робочого часу на підприємстві. Загальні правила документального
оформлення» відбудеться 17 березня 2016 р.
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«Наша мета —

суспільство вільних і
відповідальних людей»
Серед гострих питань, які виникли в Україні
впродовж останніх двох років, — поява
великої кількості вимушених переселенців.
Люди, які залишили свої домівки через
військові дії та переїхали разом зі своїми
сім’ями до інших міст, стикаються з
безліччю проблем, і одна з них — пошук
роботи та соціальна адаптація.
Допомагають її вирішити працівники та
волонтери громадської організації «Центр
зайнятості вільних людей». Про діяльність
цієї організації «Кадровику України»
розповіла Олена Чумакова, координатор
регіональних програм

«Кадровик України»: Що являє собою
Центр зайнятості вільних людей? Коли і як
виникла ідея його створення?
Олена Чумакова: Центр зайнятості вільних
людей (далі — Центр) з’явився як волонтерська ініціатива в лютому 2014 р. Його створили небайдужі HR-спеціалісти та рекрутери
для того, щоб допомогти людям, які втра106

тили роботу у зв’язку з подіями на Майдані.
Початок першій хвилі переселенців, які виїжджали з Криму, було покладено в березні та
квітні 2014 р. Водночас з’явилося багато людей,
які виявили бажання долучитися до нашої ініціативи. І вже влітку, коли до кримських переселенців додалися переселенці з Донбасу, наш
Центр нараховував близько 60 волонтерів, які
працювали по 12–14 годин на добу. Більшість з
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них перебували в Києві, але до нас приєднувалися
також активісти з інших регіонів України.
На той час існувало багато організацій, які
допомагали переселенцям одягом, продуктами,
грошима, предметами першої необхідності, але
працевлаштуванням ніхто не займався.
Нами керувало завзяття, бажання допомогти
людям, які цього потребували, тому спочатку ми
не мали навіть часу, щоб замислитися над створенням певної системи, над підвищенням ефективності роботи тощо. Ми просто допомагали всім, хто до
нас звертався, а це була величезна кількість людей.
Восени 2014 р. ми розробили програму навчання та почали працювати над створенням регіональних офісів. Водночас відчули потребу налагодити
системну роботу Центру, тому з волонтерської ініціативи перетворилися на громадську організацію.
Стало зрозуміло, що ефективність роботи знижуватиметься без системного підходу до справи.

«Кадровик»: Чому вирішили займатися ще й
навчанням?
Олена: Серед людей, які переїжджали, було багато

кваліфікованих спеціалістів, які раніше мали хорошу роботу і статки. Стало зрозуміло, що не всі вони
зможуть знайти роботу, оскільки серед них були і
шахтарі, і працівники металургійної галузі тощо.
Тому восени 2014 р. ми започаткували програму
навчання та розвитку цієї категорії переселенців.
У них з’явилася можливість опанувати інші професії або в межах своєї професії здобути нові навички
і таким чином підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

«Кадровик»: Звідки надходять кошти для
фінансування організації?
Олена: Спочатку, звісно, ми не мали джерел фінан-

сування. Було тільки бажання допомагати, і всі це
робили безплатно. Перші півроку існування Центру
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заробітної плати ніхто не отримував. Офіс нам також надали безкоштовно. Однак на певному етапі
з’явилися донори, тобто організації, які були готові
нас фінансувати.
Наша організація — неприбуткова. Кошти на
нашу діяльність надходять як від окремих людей,
які бажають допомогти, так і від великих міжнародних організацій. На розвиток регіональних офісів
Центру ми збирали гроші через українську платформу для краудфандингу «Спільнокошт».

«Кадровик»: Розкажіть про вашу команду.
Олена: У нас працює близько 60 осіб. Частина з

них — штатні працівники: координатори, грантменеджер, аналітик та фінансист. Крім цього, працюють волонтери.
Усі ці люди мають різну освіту і професійний
досвід. Волонтером може стати представник будьякої професії, готовий допомагати іншим і розвиватися. Ми періодично проводимо навчальні заходи
для наших працівників та волонтерів. Двічі-тричі на
рік у нас працює HR-школа, де всі охочі з нашої команди можуть отримати певні знання та навички в
цій сфері.

«Кадровик»: Яких волонтерів потребує організація?
Олена: Потреба у волонтерах залежить від того, на

якому етапі ми перебуваємо. Сьогодні ми потребуємо фахівців із перекладу фінансової та іншої звітності англійською мовою. Необхідні також фахівці
з піару та SMM-спеціалісти. У нас не передбачений
бюджет на піар, але є потреба в розповсюдженні
інформації про наш центр. Також нам необхідний
юридичний супровід.
Ми розробляємо новий напрям співпраці з волонтерами — корпоративне волонтерство. Сьогодні багато компаній працюють над розвитком
корпоративної соціальної відповідальності. Ми
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пропонуємо долучитися до проектів нашого цент
ру різним працівникам компанії. Наприклад, HRспеціалісти можуть надавати послуги з кар’єрного
коучингу, організувати стажування. Менеджмент
компанії може брати участь у проведенні майстеркласів, тренінгів, семінарів, проводити мотиваційні
зустрічі, розповідати про історії успіху тощо. Крім
цього, ми пропонуємо топ-менеджерам різних
компаній взяти участь у нашому новому проекті —
бізнес-інкубаторі.

«Кадровик»: Чи співпрацюєте ви з
Державною службою зайнятості?
Олена: Ми готові до співпраці з Державною служ-

бою зайнятості, але поки що в нас немає спільних
проектів. Можливо через те, що служба зайнятості,
як і всі державні установи в нашій країні, — це велика бюрократична машина, в якій дуже важко і довго приймаються рішення. Ми в цьому плані більш
мобільні, спрямовані на результат, у нас компактна
організація, в якій немає такої кількості паперів і
складної процедури погодження.

«Кадровик»: Розкажіть про ваших клієнтів.
Скільки їх? Хто найчастіше звертається за
допомогою?
Олена: На даний момент у нашій базі зареєстро-

вано понад 7 тисяч кандидатів. Крім цього, близько 4500 осіб пройшли у нас навчання. Тобто загалом до нас звернулося більше 11 тисяч осіб,
з яких 9 тисяч отримали консультації, 2500 —
працевлаштовано.
До нас звертаються дуже різні люди, тому скласти якийсь узагальнений портрет важко. Приходили
студенти, випускники, молоді фахівці, люди середнього і старшого віку. Мені особливо запам’ятався
чоловік 75 років, який переїхав з Луганської облас-
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ті. Він звернувся до нас із проханням знайти йому
«більш спокійну» роботу. Виявилося, що він працював розвізником піци!
Нашими клієнтами є також кваліфіковані фахівці
з великим досвідом роботи, навіть топ-менеджери.
Але, як свідчить практика, топ-менеджери досить
швидко самі знаходять роботу. Як правило, після
працевлаштування вони звертаються до нас вже як
представники роботодавців, повідомляють про вакансії. Деякі розпочинають власний бізнес і згодом
пропонують роботу своїм землякам.
Найважче — працевлаштувати шахтарів та
працівників виробничої сфери. Ці люди на Донбасі отримували досить високі зарплати, яких
не було і немає зараз ні у Дніпропетровську, ні в
Харкові. Зрозуміло, що їхні очікування були надто
високими, але ж цим людям потрібно було ще й
орендувати житло.
Не всіх, хто до нас звертається, нам вдається працевлаштувати, але ми обов’язково даємо
відповідь кожному. Одного разу я зателефонувала клієнту о 8-й вечора, оскільки пообіцяла,
що зв’яжуся з ним саме цього дня і надам необхідну йому інформацію. Він дуже здивувався і сказав, що не очікував, що він взагалі тут
комусь потрібен. Навіть якщо ми не знайдемо
комусь роботи, людям важливо відчути й зрозуміти, що їм приділяють увагу, що і в чужому
місті є люди, які намагаються допомогти, яким
вони небайдужі.

«Кадровик»: Як ви співпрацюєте з роботодавцями?
Олена: Будь-який роботодавець може залишити
заявку на нашому сайті, і ми безкоштовно підберемо персонал. У нас досить велика база кандидатів.
Звісно, якщо ми не знайдемо працівника в нашій
базі, ми не гарантуємо результату, адже ми не рекрутингова компанія, за послуги якої сплачуються
великі гроші.
Кадровик України

ІНТЕРВ’Ю

«Кадровик»: Крім роботи в Центрі ви також
обіймаєте посаду директора з персоналу в
компанії «Мілкіленд-Україна». Як вам вдається поєднувати два види діяльності?
Олена: Найважчий і найскладніший період моєї
роботи в Центрі, коли я відкривала регіональні
офіси, вже позаду. Потрібно було знайти приміщення і людей, які б безкоштовно працювали, були
необхідні меблі, оргтехніка тощо. Після цього слід
було організувати стабільну роботу центрів, навчити волонтерів, контролювати всі процеси. Усе
це вже зроблено, на сьогодні регіональні офіси
стали більш самостійними. Я постійно на зв’язку з
регіональними координаторами, але, звісно, стільки часу, як на початку, я вже не витрачаю. Тому в
мене з’явилася можливість зосередитися на кар’єрі
HR-менеджера, яку я залишила для того, щоб працювати в Центрі. З листопада 2015 р. я очолюю
департамент по роботі з персоналом у компанії
«Мілкіленд-Україна».
«Кадровик»: Зараз переселенців стає менше.
Частину з тих, хто переїхав раніше, ви вже
працевлаштували. Що робитимете далі?
Олена: Ми провели стратегічну сесію, щоб визначитися, в якому напрямі працювати далі. Ідей багато. Поки що зосередили увагу на двох пілотних
проектах: це робота з молоддю і з кандидатами, які
старші 45 років. Мене непокоїть друга категорія.
Їм справді важко знайти роботу. Я переконалася в
цьому на прикладі своїх батьків, які також є переселенцями. Я бачу, як їм важко навчатися чомусь
новому, особливо в умовах, коли світ навколо так
швидко змінюється. На жаль, такі люди не конкурентоздатні на ринку праці.
Крім цього, є ще й така категорія людей, яку ми
назвали «немотивовані кандидати». Переселенці, які
звертаються до нашого Центру самі, мають більш№ 3 (110) березень 2016

менш активну життєву позицію. Вони хочуть знайти роботу, і тому приходять до нас. Коли ми їздили
в місця компактного проживання переселенців, то
побачили велику кількість людей, які впевнені, що
вони тут тимчасово, що слід «пересидіти», почекати. Вони живуть за рахунок гуманітарної допомоги
і не готові щось змінювати. У цій ситуації потрібні
особливі підходи. Таким людям необхідна допомога соціальних психологів.
Спілкуючись з представниками міжнародних
організацій, ми розуміємо, що наш Центр буде пот
рібен ще принаймні кілька років. Нам кажуть, що
хотіли б працювати саме з нами, оскільки з державними органами їм контактувати важко.
Наша глобальна мета — це соціальний інститут,
який ефективно вирішуватиме проблеми праце
влаштування в Україні. Ми хочемо сприяти формуванню суспільства вільних людей, які беруть на себе
відповідальність за своє життя, за свої вчинки та добиваються позитивних змін навколо себе.

«Кадровик»: Що вам особисто дає робота
в Центрі?
Олена: Робота в Центрі мене надихає. За час моєї

роботи тут були різні періоди — і приємні, і не дуже.
Але в нас чудова команда, молодий, прогресивний
колектив. Ці люди мислять інакше, у них цікаві, нестандартні погляди на певні процеси, організацію
роботи. Такого сучасного, молодіжного погляду
не вистачає у великих бізнес-структурах, які часто
не встигають за стрімкими змінами. Коли я приходжу до Центру, я заряджаюся цим драйвом. Я в них
багато чому навчаюся, точніше ми навчаємо один
одного.
Крім того, робота в Центрі — це постійні комунікації, адже ми відвідуємо різноманітні форуми,
конференції, проводимо зустрічі. Тому я залишилася працювати в Центрі навіть після повернення
до бізнес-сфери. Для мене це цікаво й важливо,
оскільки допомагає розвиватися.
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Як зробити

наради більш
продуктивними?
Закінчення. Початок у № 2, 2016

Наталія Гаріна,

експерт з управління персоналом
консалтингової компанії «NextLevel»

Проведення наради
Запорукою ефективного проведення наради є
три умови:
 чіткий регламент;
 зрозуміла мета;
 правила, яких усі дотримуються.
Зупинимося детальніше на цих умовах.

новаження. Навіть якщо жодного формального
розподілу певних ролей немає, вони інтуїтивно
перебирають їх на себе. Серед цих ролей можуть
бути як цілком необхідні та конструктивні (такі як
ведучий і секретар), так і деструктивні, які учасники можуть брати на себе при неправильному
управлінні процесом наради. Розглянемо найтиповіші з них.

Умова перша: регламент

Конструктивні ролі на нараді

Чіткий регламент передбачає послідовність виступів учасників і обов’язкову участь кожного. При
цьому час на доповідь не повинен перевищувати
п’яти хвилин на кожного учасника на щоденних і
щотижневих нарадах та 15 хвилин — на підсумкових. Інакше втрачається конструктивність обговорення і знижується увага учасників. Останні
обов’язково мають бути повідомлені заздалегідь
про порядок денний наради.
Ви, напевно, помічали, що не всі учасники наради поводяться однаково і мають однакові пов
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Ведучий — це людина, яка ініціює та скликає нараду, стежить за поведінкою учасників, дотриманням правил та термінів, емоційною реакцією.
Ведучий має бути добре обізнаним із процесами
проведення наради і з питанням, що обговорюється. Англійською ця роль називається facilitator —
людина, яка зберігає нейтральну позицію та не
здійснює тиску на групу. Ведучому необхідно організувати конструктивне обговорення питання і
дати можливість висловитися кожному учаснику.
Керівник компанії не може зберігати нейтральної
позиції, якщо він діє імпульсивно. Тому він пови-
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нен свідомо взяти на себе роль ведучого і дати
змогу команді прийняти правильне рішення, а не
таке, яке подобається йому. Ведучий — жива людина, зі своїми емоціями, але він має бути здатний
контролювати їх.
Секретар фіксує всі рішення, прийняті на нараді,
вирішує організаційні питання, надсилає протокол
наради учасникам. Роль секретаря вкрай важлива,
але виконувати її має нейтральна особа, яка не бере
безпосередньої участі в обговоренні, не є доповідачем.
Ролі, про які піде мова далі, не потребують залучення додаткових ресурсів, їх можна доручити
комусь із учасників наради:
 спостерігач стежить за відхиленнями учасників від теми, повертає розмову в конструктивне
русло;
 вартовий стежить за часом і «штрафує» тих,
хто запізнюється. Система штрафів може бути різною, шляхом експериментів можна знайти власний
спосіб. Наприклад, в одній компанії запровадили
правило «одна хвилина запізнення — одна гривня»
і встановили для цього спеціальну скарбничку. Її
вміст витрачали на купівлю кави і солодощів для
учасників наради. Щоправда досить швидко скарбничка спорожніла, оскільки учасники перестали запізнюватися.

Деструктивні ролі
 «Домінатор». Учасник наради, який займає
активну позицію і перебирає на себе роль ведучого, при цьому концентрується на критиці. Такі
учасники можуть бути експертами в питаннях,
які обговорюються, а можуть і не розумітися на
них, створюючи таким чином атмосферу надмірної нервозності та напруги. Домінатор прагне
визнання, тож якщо така людина справді є експертом, слід частіше наголошувати на її незамінності, підкреслювати повагу, звертатися ввічливо, але твердо дати зрозуміти, що нарадою керує
ведучий.
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«Мультизадачна людина». Учасник наради,
який займається одночасно безліччю справ, намагається втримати і керувати багатьма ситуаціями
одночасно. Під час наради фокус його уваги постійно переключається між предметом обговорення і
різними відволікаючими факторами (гортання записів, телефон тощо). Така людина хоч і присутня
на нараді фізично, не може сконцентруватися на її
темі та вносить хаос у роботу команди. Тому правила і регламент наради мають містити пункт про
вимкнення телефонів, комп’ютерів тощо.
 «Марнослов». Такий учасник може зіпсувати
нараду своїми неконкретними, довгими, беззмістовними висловлюваннями. Марнослов переключає увагу групи на сторонні теми, затягує обговорення. Він робить усе завуальовано, тому група й
ведучий не одразу це помічають. Дати раду в такій
ситуації можна дотримуючись регламенту, зупиняючи надто тривалу доповідь та не дозволяючи перебивати інших учасників.

Умова друга: зрозуміла мета
Майкл Форс, менеджер із корпоративного навчання корпорації Intel, стверджує, що метою наради
можуть бути дві речі: вирішити питання і доручити виконання завдання. На його думку, не має бути
нарад «для обговорення», «для інформування» «для
доповідей», «для перегляду питання», «виховних
і оціночних», «щоб подумати», тому не варто витрачати дорогоцінний час на зайві зустрічі. Усі ці
проміжні версії мають бути частиною основного
проекту. Погоджуюсь з такою думкою, адже навіть
коли учасники збираються для вирішення оперативних завдань, метою має бути не обговорення
щоденної рутини, а того, як сьогоднішні дії впливають на результат.
Кожен, хто бере участь у нараді, має чітко розуміти мету, якій присвячена нарада, і мету власної
участі в ній. Ясність досягається значною мірою
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завдяки грамотно складеному протоколу наради,
але залежить і від самосвідомості кожного учасника.
На жаль, при формальному підході до нарад ми
практикуємо так званий «вуду-менеджмент», тобто
вважаємо, що проблема має вирішитися, якщо ми
про неї просто багато розмовлятимемо і проведемо достатню кількість нарад. І часто отримуємо
цілком протилежний ефект.
Коли корпорація Intel всерйоз взялася налагоджувати якість нарад у компанії, вони створили не
лише чіткі правила, а й подбали про те, щоб вони
стали переконаннями працівників. Для цього вони
використали цікавий і ненав’язливий спосіб — розмістили в офісі невеличкі мотиваційні плакати на
кшталт «Чи відома тобі мета наради?», «Чи добре ти
підготовлений до виступу?», «Яка інформація тобі
ще необхідна і де ти можеш її отримати?» тощо.
Через деякий час такий простий спосіб посприяв значно серйознішому і більш позитивному ставленню працівників до нарад.

Умова третя:
правила, яких усі дотримуються
Окрім загальних правил щодо етикету і дотримання регламенту, є правила, які стосуються суті обговорюваних питань.
Знайома ситуація, коли ви зустрічаєтесь на нараді і чуєте: «Ні, ми не так домовлялись!», «А хіба
про це йшлося на попередній нараді?», «Ви зробили не так, як ми вирішили минулого разу»? Зарадити таким ситуаціям може грамотно складений протокол наради, який я рекомендую складати прямо
на нараді, онлайн. Якщо ж результати наради
фіксуються після її завершення або за кілька днів,
учасники встигають сформувати своє бачення її
результатів, і через це виникають непорозуміння.
Для складання онлайн-протоколу наради можна
використовувати дошку або проектор чи екран
комп’ютера, на якому секретар записує прийняті
рішення.

Приблизний вигляд онлайн-протоколу
Список учасників: _______________________________________________________________
Порядок денний: ________________________________________________________________
Прийняті рішення:
Що зробити

Коли зробити

Ким буде виконано

1.
2.
3.
…

Відкладені питання: _____________________________________________________________
Підписи учасників:
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Методологія Scrum
Коротко розповім про методологію Scrum, яку
часто використовують ІТ-компанії. Вона забезпечує чітку роботу над проектом через механізм
щоденних нарад, які проходять за певним алгоритмом. Ця методологія складена за принципами кайдзен і може вдало використовуватись у
будь-яких проектах, необов’язково у сфері
ІТ-технологій.
Основою Scrum є щоденні короткі зустрічі, присвячені трьом питанням:
 Що я робив учора?
 Що я робитиму сьогодні?
 З якими труднощами стикнувся/Яка допомога мені потрібна?
Для нарад відводиться не більше 10 хвилин,
і проводять їх стоячи.
Така форма наради широко розповсюджена в
корпоративній культурі компаній у США і має назву Go to meeting або Stand up meeting. Алгоритм
наради простий і водночас дуже ефективний. Ось
кілька переваг методу:
 По-перше, формат Stand up meeting спонукає
учасників говорити швидко і по суті, адже нікому не
хочеться довго стояти. Нарада проводиться безпосередньо в робочій кімнаті, не гається час на пошуки вільної кімнати для переговорів, крісел тощо.
 По-друге, плюсом, який часто дивує менеджерів, є те, що під час такого спільного обговорення з’ясовується, що складні питання, які хтось із команди вирішує вже тиждень, інший член команди
вже колись вирішував і знає, як діяти.
 По-третє, під час спільних енергійних обговорень менеджери часто розуміють, що їх уявлення
про проект були хибними через особливості сприйняття. Завдяки таким нарадам учасники прояснюють зміст обговорюваних понять, уточнюють деталі.
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Також серед переваг методу можна виділити
ефект конкуренції — кожен намагається виконати
завдання якомога краще, оскільки сам бере на себе
зобов’язання і знає, що доповідатиме перед командою.
Якщо ви спробуєте працювати в цьому форматі, будьте готові й до труднощів: спочатку виникатиме опір, працівники відчуватимуть дискомфорт,
адже бути постійно на виду і виносити свої щоденні
плани на обговорення незвично. Ви одразу помітите неефективних членів команди, які опиратимуться аж до звільнення, оскільки звикли працювати
впівсили.

Підсумки
Отже, що ви можете зробити для підвищення якості
нарад:
 Навчіть кожого працівника правилам проведення нарад. Украй ефективною є практика проведення тренінгу за однаковою програмою для всього персоналу. Це дає змогу сформувати однаковий
стандарт і однакове розуміння, скасовує опір та
значно економить час і зусилля під час впровадження стандартів.
 Застосовуйте різні методи і форми проведення нарад. У час високошвидкісних інформаційних потоків є безліч можливостей організувати
нараду навіть із працівниками чи клієнтами у найвіддаленіших куточках світу. Також варто опанувати різні стилі проведення нарад і різні формати.
Пробуйте, експериментуйте і знаходьте такий, який
підходить саме вашій команді.
 Проводьте лише ті наради, без яких не можна
обійтися, і запрошуйте лише потрібних людей.
Таким «гігієнічним» підходом ви зекономите чимало часу і коштів. 
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дослідження

Ринок праці в цифрах і фактах

С

ьогодні 42,5 % українців віком від 16 років
працюють і не планують змінювати роботу найближчим часом. Ще 42,7 % — не
працюють і не шукають роботи — це студенти, пенсіонери, люди, які займаються власним
господарством або доглядають за членами сім’ї.
Активно шукають роботу близько 12 % українців:
7,3 % з них наразі не працюють, а 4,4 % — працюють, але шукають іншу роботу. Про це свідчить
дослідження, яке провела агенція GfK Ukraine на
замовлення rabota.ua.
«У січні ринок праці традиційно оживає після свят. Однак якщо порівнювати січень 2015 та
2016 р., то кількість вакансій на сайті rаbota. ua
зросла майже вдвічі. Наразі у нас понад 70 тис.
актуальних вакансій від 40 тис. перевірених роботодавців. Кількість резюме також зросла — до
1,35 млн. В основному це пов’язано з тим, що
ринок оживає після кризового 2014 р.», — коментує Максим Немеш, директор з маркетингу та PR
rabota.ua.

Сучасні та традиційні
інструменти пошуку роботи

Кожний третій українець у разі необхідності знайти роботу переглядатиме вакансії на сайтах з
пошуку роботи. Кожний п’ятий розмістить на цих
сайтах своє резюме, підпишеться на розсилку
з вакансіями, переглядатиме вакансії на сайтах
компаній-роботодавців або робитиме запити в
пошукових системах.
Однак традиційні інструменти пошуку роботи
все ще популярні в Україні. Наприклад, 67 % українців відповіли, що в разі потреби знайти роботу
вони насамперед звернуться до друзів, знайомих
або родичів, а 37 % — запитають у колег або колишніх колег. Кожний п’ятий українець передусім
купить газету чи журнал з оголошеннями про роботу, а 15 % українців спочатку стануть на облік у
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Державній службі зайнятості. Крім цього, 7 % все
ще користуються дошками оголошень, 2 % звертаються до кадрових агенцій або рекрутерів, а 1 %
шукатиме роботу на ярмарках вакансій.

Галузі-лідери за кількістю вакансій

У 2013 р. кожна десята вакансія припадала на
сферу продажів, торгівлю або ІT. На початку
2016 р. лідерами за кількістю вакансій стали: торгівля, виробнича сфера та продажі.
«Найбільший попит на ринку праці традиційно мають спеціалісти у сферах продажів і торгівлі. Позитивним трендом останнього року є збільшення кількості виробничих вакансій і вакансій
адміністративного персоналу. У січні 2016 р. адміністративні вакансії навіть потіснили вакансії
для молодих фахівців, — розповідає Тетяна Пашкіна, HR-експерт rabota.ua. — ІТ-компанії набирають «менше, але краще» — збільшилася кількість
пропозицій для досвідчених програмістів, готових вирішувати складні завдання нестандартними методами».

Ключові компетенції сьогодні й завтра

Сьогодні для роботодавців в Україні головне, щоб
фахівці добре виконували роботу. Найпопулярніші характеристики, які зазначають роботодавці
у вакансіях, — це професіоналізм, акуратність,
відповідальність, дисциплінованість, клієнтоорієнтованість, високі комунікативні здібності, динамічність та енергійність, стресостійкість.
Проте, на думку Тетяни Пашкіної, ринок
праці в Україні змінюється, і в найближчі п’ять
років базових компетенцій для успішного працевлаштування буде недостатньо. Роботодавці
шукатимуть працівників, які зможуть мислити
креативно, співпрацювати в мультинаціональних командах та бути ефективними, працюючи
віддалено.

Кадровик України
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