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Будь-яка мудрість приходить з досвідом,
досвід приходить з помилками,
а помилки трапляються через незнання…

ЗМІ вкотре створюють ажіотаж навколо того, що у квітні нібито буде ухвалено новий Трудовий кодекс. Це називається
перекручувати інформацію, займаючись полюванням за гарячими фактами. Ще раз хочу наголосити: по-перше, в проекті
нового Трудового кодексу немає кардинальних змін.
По-друге, на черговому засіданні робочої групи було обговорено лише поправки до проекту цього кодексу. По-третє,
шлях від законопроекту до Закону тривалий, а по-четверте,
якщо й ухвалюються суттєві зміни до законодавства, то встановлюється певний період для набуття ним чинності, для чого
відводиться від трьох до шести місяців.
Ми ж продовжуємо вчитися на помилках. Цього разу пропонуємо вашій увазі статтю щодо неправильного застосування
підстави звільнення з роботи: пункт 6 статті 36 КЗпП замість
пункту 1 статті 40 КЗпП.
Щоб стати досвідченішими та мудрішими й не припускатися
помилок, запрошуємо вас на дистанційні курси для працівників служби персоналу, які проводять фахівці журналу
«Кадровик України».
Читайте наш журнал, набувайте досвіду та знань і нехай
мудрість буде вашим постійним супутником!
Щиро ваша,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Пароль для прямої лінії з 01.04.2016 р. – 5370
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

9  Лист Міністерства соціальної політики України

«Про надання відпустки інвалідам» від 29 грудня
2015 р. № 774/13/116-15
9  Лист Міністерства соціальної політики України
щодо ведення трудових книжок працівників, які
працююють у фізичної особи — підприємця від
3 грудня 2015 р. № 492/06/186-15
10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо надання роз’яснення від 8 лютого 2016 р.
№ 713/039/161-16
12 Лист Державної служби України з питань праці
«Щодо надання працівнику з інвалідністю невикористаних днів щорічної відпустки або виплати йому грошової компенсації» від 22 грудня
2015 р. № 5947/0/4.2-06/6/ДП-15
13 Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України щодо надання роз’яснення
від 20 листопада 2015 р. № 441-05-3

Оплата праці:
доступно для кадровика

19 Олена Ткаченко
Доплати й надбавки до зарплати
та організація преміювання працівників
У попередніх номерах журналу ми розглянули, як
роботодавцю обрати систему оплати праці для
окремих категорій працівників та за яким механізмом формується зарплата. Доплати, надбавки й
премії є окремими елементами зарплати. Чим вони
відрізняються між собою та в яких випадках виплачуються, розглянуто в статті

ПРАВО

Юридична консультація

Бюджетна сфера

32 Ярина Арсеньєва

16 Олена Морєва

Утримання аліментів
із зарплати працівника

Постановою КМУ від 9 грудня 2015 р. № 1026 затверджено Порядок виплати працівникам державних
і комунальних клубних закладів, парків культури та
відпочинку, центрів (будинків) народної творчості,
центрів культури та дозвілля, інших культурноосвітніх центрів доплати за вислугу років та Перелік
посад працівників державних і комунальних клубних

Зазвичай на підприємстві є різні категорії працівників. Одні з них мають право на отримання
пільг та компенсацій. А деякі категорії мають певні
зобов’язання перед іншими особами, зокрема зі
сплати аліментів. Про те, як правильно утримувати
аліменти з доходів працівника, на підставі яких
документів та в якому розмірі, а також що робити,
якщо працівник-аліментник звільняється, йде мова
в статті

Доплата за вислугу років працівникам
окремих закладів культури
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закладів, парків культури та відпочинку, центрів
(будинків) народної творчості, центрів культури
та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які
мають право на виплату доплати за вислугу років,
допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Відповідно до Порядку починаючи з 1 січня 2016 р.
працівники закладів культури отримують доплату за
вислугу років, матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення. Про особливості таких виплат йдеться в статті
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Трудові відносини

41 Катерина Кравченко

Особливості проходження служби
цивільного захисту особами рядового
та начальницького складу

Служба цивільного захисту — це державна
служба особливого характеру, покликана забезпечувати пожежну охорону, захист населення і
територій від негативного впливу надзвичайних
ситуацій, запобігати й реагувати на надзвичайні
ситуації, ліквідовувати їх наслідки в мирний час
та особливий період.
Про особливості трудових відносин з особами рядового й начальницького складу служби цивільного
захисту йдеться в першій частині статті

«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

51 Олександр Клименко

Кадровикам — про Господарський
кодекс України

У статті автор зупиняється на положеннях Господарського кодексу, до якого кадровикам також іноді
доводиться звертатися в процесі роботи, хоча він
безпосередньо і не регулює трудових правовідносин. Зокрема, знання ГК можуть знадобитися для
правильного розуміння деяких понять, які зустрічаються в трудовому законодавстві, для розробки і
оформлення документації, класифікації працівників
або прийняття рішень у сфері управління персоналом щодо роботи окремих категорій працівників
підприємства у процесі його господарської діяльності

Відповіді на запитання

60 Отримую пенсію за вислугу років, призначену

відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ-
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би, та деяких інших осіб». За яких умов мені
буде перераховано пенсію як особі, яка вийшла
на пенсію з органів МВС України, у зв’язку із
внесенням змін до статті 63 цього Закону?
61 Працівниця перебуває у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
До відділу кадрів надійшла інформація, що дитина померла. Які дії кадрової служби?
61 Працівниця, яка звільняється за пунктом 5
статті 36 КЗпП (у зв’язку з переведенням
на інше підприємство), не використала додаткової соціальної відпустки, на яку вона
має право згідно зі статтею 19 Закону про
відпустки, за останні два роки. Чи можна за
її бажанням грошову компенсацію за невикористану соціальну відпустку перерахувати
на рахунок того підприємства, на яке вона
переводиться?

62 Календар

ПРАКТИКА
Вчимося на помилках

64 Вікторія Галкіна

Неправильне застосування підстави
звільнення з роботи: пункт 6 статті 36
замість пункту 1 статті 40 КЗпП

Як свідчить практика, недостатнє знання КЗпП у
частині підстав припинення трудового договору та,
як наслідок, невміння відрізнити один вид звільнення від іншого часто стає причиною судових
спорів, результатом яких є поновлення працівника
на роботі та виплата значних сум як компенсації
за втрачений заробіток. У статті розглядаємо ситуацію, в якій працівника звільнили за пунктом 6
статті 36 КЗпП, хоча фактично на підприємстві
відбулося скорочення штату, а не зміна істотних
умов праці, та з’ясовуємо, чому виникають подібні
помилки та як їм запобігти
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Діловодство

74 Олена Загорецька

Облік робочого часу на підприємстві.
Загальні правила документального
оформлення

Продовжуємо розглядати вимоги до підготовки та
оформлення розпорядчих документів з кадрових
питань. Цього разу детально ознайомимося з наказами і розпорядженнями про стягнення, заохочення,
відпустки й відрядження. У статті наведено також
форми цих наказів

Як табелювати працівника, який працює неповний
робочий час (6 годин) та відряджений на підприємство з режимом роботи 8 годин?  
Працівник, який працював за підсумованим обліком
робочого часу, звільняється. Як обчислити надурочні години, якщо встановлений обліковий період ще
не закінчився?

Актуальна тема

ПЕРСОНАЛ

Розпорядчі документи з кадрових питань

83 Галина Фольварочна

Особливості трудових відносин з інвалідами
в запитаннях та відповідях

Досвід компаній

На що звертати увагу в разі працевлаштування інваліда? Чи обов’язково інваліду встановлювати неповний
робочий час? Чи потрібно працевлаштовувати інваліда, якщо штатна чисельність працівників підприємства збільшилася до восьми осіб? Чи потрібно надавати щорічну відпустку тривалістю 26 календарних
днів (як працівнику-інваліду ІІІ групи) за попередні
роки, якщо документи про встановлення інвалідності
у 2014 р. до відділу кадрів він надав у 2016-му? Чи
користується інвалід гарантіями щодо заборони
звільнення під час скорочення штату працівників? На
ці та інші запитання автор відповідає в статті

Чому і як навчати: чотири принципи
навчання та розвитку в ОТП Банку

Зразки посадових інструкцій

92 Посадова інструкція мерчендайзера
Кваліфікаційні характеристики

94 У рубриці наведено кваліфікаційні характеристи-

ки представника торговельного, товарознавця,
касира торговельного залу та контролера-касира

Вебінар

101 Тетяна Заглада
4

104 Андрій Скібіцький

Ефективність навчання працівників безпосередньо
залежить від їх особистої залученості. Неможливо
брати участь у навчальній програмі й залишатися
вільним слухачем. Якість змісту програми та її
результат залежать від учасників так само, як і від
організаторів і тренера. Про досвід навчання та
розвитку в ОТП Банку читайте в статті

Психологія

107 Наталія Шишлова

Складні переговори в практиці
HR-менеджера

Найменше ми любимо свою роботу в момент повідомлення співробітникам поганих новин. Ми не
хочемо бути вісниками нещастя і у звичайному житті
намагаємося уникати подібного. Але в повсякденній
роботі HR-менеджера важкі розмови з персоналом — не рідкість. Аби проводити їх конструктивно
і з мінімальним рівнем стресу для обох сторін, необхідна підготовка. Про особливості важкої розмови з
персоналом йдеться в статті
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Закон України «Про внесення зміни
до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 4 лютого
2016 р. № 987-VIII

В

Закон України «Про внесення зміни
до статті 32 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» щодо призначення пенсій особам, які стали
інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі
у Революції Гідності» від 18 лютого
2016 р. № 1010-VIII

У

Закон України «Про внесення зміни
до Закону України «Про вищу освіту»
щодо формування штатного розпису
вищих навчальних закладів» від
18 лютого 2016 р. № 1017-VIII

З

гідно зі змінами пункт 5 частини другої статті 32 Закону України
«Про вищу освіту» викладено в такій редакції: формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства. У разі
зменшення чисельності осіб, які навчаються за кожною освітньою програмою, у межах 20 % чисельності, визначеної на початок навчання за
цією програмою, штатна чисельність науково-педагогічних працівників
не скорочується.
Закон набрав чинності 13 березня 2016 р.  

Закон України «Про внесення зміни
до статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо призову громадян України
на строкову військову службу» від
18 лютого 2016 р. № 1008-VIII

Ч

ерховна Рада України ухвалила Закон, відповідно до якого поновлено
доплату громадянам за роботу в зоні відчуження.
Закон набрав чинності 26 лютого 2016 р.

хвалено Закон, згідно з яким пенсія по інвалідності призначається особі
незалежно від наявності страхового стажу, а також особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі в Революції Гідності.
Закон набрав чинності 13 березня 2016 р.

астину шосту статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» викладено в такій редакції: строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах
масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує
року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу,
крім указу про призов (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніш як за місяць
до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову
військову службу.
Закон набрав чинності 3 березня 2016 р.
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Закон України «Про внесення змін до
Цивільного процесуального кодексу
України щодо встановлення факту
народження або смерті особи на
тимчасово окупованій території України» від 4 лютого 2016 р. № 990-VIII

ивільний процесуальний кодекс України доповнено статтею 2571 щодо
особливостей провадження у справах про встановлення факту народження
або смерті особи на тимчасово окупованій території України. Цією статтею, зок
рема, передбачено, що заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути подана родичами померлого або
їхніми представниками до суду за межами такої території України. Справи про
встановлення цих фактів розглядаються невідкладно з моменту надходження
відповідної заяви до суду.
Закон набрав чинності 21 лютого 2016 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» від
15 березня 2016 р. № 1022-VIII

З

мінами, зокрема, передбачено адміністративну відповідальність за подання
завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (штраф від 1000
до 2500 нмдг). Зазначено, що кримінальна відповідальність настає за подання
суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, а також якщо
такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних
заробітних плат. А також, у 2016 році службові особи, які на момент початку
роботи системи подання та оприлюднення декларацій займають відповідальне
та особливо відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за
минулий рік протягом 60 календарних днів після початку роботи системи
Закон набрав чинності 18 березня 2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про внесення змін у
додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 листопада
2014 р. № 675» від 18 лютого 2016 р.
№ 85

К

абмін затвердив нові Пропорції розподілу єдиного внеску на загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування. Відповідні зміни внесено в додаток до постанови від 26 листопада 2014 р. № 675.
Постанова набрала чинності 25 лютого 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами
Державної служби України з питань
праці» від 2 лютого 2016 р. № 67

З

атверджено форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці.
Наказ набрав чинності 11 березня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку
присвоєння вчених звань науковим і
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атверджено Порядок, який визначає механізм присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань вченими радами вищих
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науково-педагогічним працівникам»
від 14 січня 2016 р. № 13

навчальних закладів або вченими (науково-технічними) радами наукових
установ, основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених звань.
Порядок, зокрема, визначає процедури оформлення та видачі атестатів, оформлення атестаційної справи, позбавлення вчених звань та основ
ні критерії оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів
вчених звань тощо.
Наказ набрав чинності 9 березня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Положення з організації перевірки рівня
фізичної підготовленості кандидатів
до вступу на службу в Національну поліцію України» від 9 лютого
2016 р. № 90

П

оложення затверджено відповідно до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою підвищення якості відбору кандидатів до
вступу на службу до Національної поліції України. Воно визначає порядок
проведення перевірки рівня фізичної підготовленості осіб, які є кандидатами до вступу на службу в Національну поліцію України.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до
Положення про порядок
проведення атестації лікарів»
від 2 жовтня 2015 р. № 650

8

В

несено зміни та викладено в новій редакції Положення про порядок проведення атестації лікарів, затверджене наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 19 грудня 1997 р. № 359.
Наказ набрав чинності 26 лютого 2016 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 грудня 2015 р. № 774/13/116-15
Про надання відпустки інвалідам
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.
Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) інвалідам
I та II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам
III групи — 26 календарних днів.
Тобто якщо працівник працює на підприємстві з 2000 р. та надав роботодавцеві довідку МСЕК
у 2014 р., де зазначено, що йому встановлена інвалідність II групи з 1999 р. (інформацію про
інвалідність можна було визначити відповідно до запису в трудовій книжці про призначення пенсії
по інвалідності), працівнику гарантовано надання законодавством 30 календарних днів щорічної
відпустки з дня укладення трудового договору, незважаючи на обставини, за яких бухгалтерія
(відділ кадрів) підприємства не мала документа (довідку МСЕК), що підтверджує інвалідність
працівника.
Відповідно до статті 24 Закону в разі звільнення працівника йому виплачується грошова
компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією.
При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути
менше ніж 24 календарних дні.
Таким чином, якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну
відпустку за кілька попередніх років (зокрема, за два, три, чотири чи більше років), він має право
використати їх, а в разі звільнення йому має бути виплачена грошова компенсація.
Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на
щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки в разі їх невикористання.
Звертаємо увагу на те, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають
лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
Директор Департаменту						             О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 3 грудня 2015 р. № 492/06/186-15
Відповідно до частини третьої статті 48 КЗпП трудові книжки ведуться на всіх працівників,
які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів.
Враховуючи зазначене, працівнику, який приступає до роботи вперше, трудова книжка має бути
заведена, в т. ч. фізичною особою — підприємцем.
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Разом з цим звертаємо увагу, що пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та
Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (зі змінами),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110 (далі — Інструкція),
встановлено, що першу сторінку трудової книжки (на якій вказуються відомості про працівника)
має підписати особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього поставити печатку
підприємства (або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова книжка.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду
оплати праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон), зокрема, передбачено, що працівник
не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.
Крім того, Законом виключено статтю 241 КЗпП, яка передбачала реєстрацію укладеного
між працівником та фізичною особою трудового договору в державній службі зайнятості (зміни
набрали чинності 1 січня 2015 р.).
У зв’язку з прийняттям Закону трудові книжки фізичній особі — підприємцю слід заповнювати
за аналогією з пунктом 2.4 Інструкції.
Тобто всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну
роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться фізичною особою —
підприємцем після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі
звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Запис
про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення завіряються печаткою.
У разі відсутності у фізичної особи — підприємця печатки записи в трудовій книжці завіря
ються його підписом.
Враховуючи викладене, норми Інструкції слід застосовувати в частині, що не суперечать
нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Юридичного департаменту						

О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 8 лютого 2016 р. № 713/039/161-16
Департаментом пенсійного забезпечення розглянуто Ваш запит на отримання публічної
інформації і в межах компетенції повідомляємо.
Згідно з 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, зареєстрованим у Мін’юсті 17 квітня 2012 р. за № 571/20884, листування про
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оформлення пенсій зберігається 3 роки. У зв’язку із зазначеним надати Вам лист Мінпраці від
22 серпня 2002 р. № 02.-1618-9 не вбачається за можливе.
Водночас щодо обчислення пільгового стажу роботи інформуємо.
Відповідно до частини 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсії застрахованим особам, які пра
цювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами
праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених КМУ, та за
результатами атестації робочих місць, призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення
пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне
забезпечення».
Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за
віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах,
на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами праці,
за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими КМУ, і за
результатами атестації робочих місць.
Статтею 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що основним
документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного
трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється
КМУ.
Пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від
12 серпня 1993 р. № 637, передбачено, що у випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості,
що визначають право на пенсії на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового
стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступника.
У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія
або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх
номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на
підставі яких видана зазначена довідка.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є, насамперед, наявність
професії чи посади в зазначених Списках, підтвердження шкідливих умов праці працівника
безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць, Порядок проведення
якої затверджений постановою КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442, та виконання робіт в умовах,
передбачених відповідним Списком, протягом повного робочого дня.
Враховуючи викладене, підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється
відповідно до Списку № 1 або Списку № 2 на підставі записів у трудових книжках працівників та
уточнюючих довідок, виданих на підставі первинних підприємств про характер та умови праці,
а також про зайнятість упродовж повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове
пенсійне забезпечення.
Згідно з пунктом 2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій,
посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18 листопада 2005 р. № 383, під повним робочим
днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менше 80 % робочого
часу, установленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням
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підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням своїх трудових
обов’язків.
Відповідно до статті 34 КЗпП простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю
організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або
іншими обставинами.
У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності
та кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою
або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного
місяця.
Час простою та періоди відпусток без збереження заробітної плати, якщо вони були
пов’язані з виробничою необхідністю, працівникам, які працюють у шкідливих і важких умовах
праці, можуть бути зараховані до пільгового стажу, але не більше 1 місяця в календарному
році.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу солідарної і
спеціальних пенсійних систем				

Т. Матюх

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 22 грудня 2015 р. № 5947/0/4.2-06/6/ДП-15
Щодо надання працівнику з інвалідністю невикористаних днів щорічної відпустки
або виплати йому грошової компенсації
Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці на лист <...> щодо
надання роз’яснень стосовно надання працівнику з інвалідністю невикористаних днів щорічної
відпустки або виплати йому грошової компенсації повідомляє наступне.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон)
щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за
відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону інвалідам I і II груп надається щорічна основна
відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів.
Чинним законодавством України не передбачено обмеження щодо використання за бажанням
працівника щорічних невикористаних відпусток за попередні роки, а також терміну давності,
після якого працівник втратить право на невикористану відпустку.
У той же час слід зауважити, що згідно з частиною п’ятою статті 11 Закону забороняється
ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
Частиною другою статті 12 Закону встановлено, що невикористану частину щорічної відпустки
має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після
закінчення робочого року, за який надається відпустка.
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Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону за бажанням працівника частина щорічної
відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові
щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Також зазначаємо, що порядок, умови та критерії встановлення інвалідності затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 (далі — Постанова № 1317).
Так, інвалідність встановлюють шляхом проведення медико-соціальної експертизи з метою
виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності,
а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній,
психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та
психологічній реабілітації.
Зазначену експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (далі — МСЕК). За
результатами огляду МСЕК видає особі, яку визнано інвалідом, довідку встановленого зразка із
зазначенням групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації.
Відповідно до пункту 6 Постанови № 1317 висновки комісії, реабілітаційні заходи, визначені
в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, обов’язкові для виконання органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними підприємствами, установами та
організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
типу і форми власності.
Таким чином, під час оформлення трудових відносин з інвалідом роботодавець має отримати
від нього довідку до акту огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації. Додатково
інформуємо, що листи центральних органів виконавчої влади не встановлюють норм права і
мають інформаційно-роз’яснювальний характер.
Директор                                                                                                                                   В. Сажієнко

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Лист
від 20 листопада 2015 р. № 441-05-3
<...>
Відповідно до пункту 5 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ
від 30 листопада 2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232) розслідування та облік нещасних
випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на
громадському транспорті, власному або іншому транспортному засобі, що не належить
підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводиться згідно з порядком
розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. У зверненні викладено
обставини нещасного випадку, за яких працівник підприємства по дорозі додому після
роботи потрапив у ДТП. Для правильної кваліфікації цього нещасного випадку як такого,
що пов’язаний з виробництвом, або як нещасного випадку невиробничого характеру, слід
враховувати таке.
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Якщо потерпілий потрапив у ДТП, прямуючи додому на транспортному засобі, що належить
підприємству, або транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного
договору, то за таких обставин згідно з підпунктом 5 пункту 15 Порядку № 1232 нещасний випадок
визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, який у
подальшому є підставою для призначення страхових виплат від Фонду. У такому разі порядок
дій керівництва такий. Відповідно до пункту 10 Порядку № 1232 роботодавець, одержавши
повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку),
зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби
на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок Фонду та профспілковій організації
підприємства, членом якої є потерпілий; протягом доби утворити комісію у складі не менш як три
особи та організувати проведення розслідування, створивши належні умови для роботи комісії.
Порядок дій комісії врегульовано пунктом 14 Порядку № 1232, з урахуванням пункту 31 Порядку
№ 1232, якщо нещасний випадок стався в результаті ДТП. Відповідно до пункту 37 Порядку
№ 1232 про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний
випадок, що спричинив тяжкі наслідки, роботодавець зобов’язаний протягом однієї години
повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії
повідомлення територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства;
органу прокуратури; Фонду за місцезнаходженням підприємства, органу управління підприємства,
первинній профспілковій організації, органу галузевої профспілки вищого рівня, органу з питань
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (за потреби). Нещасний випадок, що
спричинив тяжкі наслідки, у т. ч. з можливою інвалідністю потерпілого, розслідується за рішенням
Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру та ступеня тяжкості
травми.
Згідно з постановою КМУ «Про затвердження Положення про Державну службу України з
питань праці» від 11 лютого 2015 р. № 96 та розпорядженням КМУ «Питання Державної служби
з питань праці» від 30 вересня 2015 р. № 1021-р функції Держгірпромнагляду на цей момент
виконує Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці).
А якщо потерпілий потрапив у ДТП на транспортному засобі, який не належить підприємству
та не надано роботодавцем відповідно до укладеного договору, в такому разі нещасний випадок
не має виробничого характеру, тому слід керуватися Порядком розслідування та обліку нещасних
випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою КМУ від 22 березня 2001 р. № 270
(далі — Порядок № 270). Вимоги Порядку № 1232 на нещасні випадки невиробничого характеру
не поширюються.
Відповідно до Порядку № 270 нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з
працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий
<...>. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після
утворення комісії. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою
НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу
(організації), що проводив розслідування. <...>
Заступник директора                                                                                                               П. Сливкін
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Доплата за вислугу
років працівникам окремих
закладів культури

П

остановою КМУ від 9 грудня 2015 р.
№ 1026 затверджено Порядок виплати
працівникам державних і комунальних
клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості,
центрів культури та дозвілля, інших культурноосвітніх центрів доплати за вислугу років (далі —
Порядок) та Перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної
творчості, центрів культури та дозвілля, інших
культурно-освітніх центрів, які мають право на
виплату доплати за вислугу років, допомоги для
оздоровлення та матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань (далі —
Перелік).
Відповідно до Порядку починаючи з 1 січня
2016 р. працівники закладів культури отримують
доплату за вислугу років, матеріальну допомогу
для вирішення соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення.
Право на щомісячне отримання доплати за
вислугу років залежно від спеціального стажу
роботи мають працівники державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості,
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центрів культури та дозвілля, інших культурноосвітніх центрів, які обіймають такі посади, визначені Переліком:
 директор (завідувач) клубного закладу,
парку культури та відпочинку, центру (будинку)
народної творчості, центру культури та дозвілля,
іншого культурно-освітнього центру, його заступники; завідувач філіалу (центру), атракціону,
театру (літнього), його заступники; начальник
(завідувач) відділу (сектору) з основних видів діяльності*, його заступники;
 головний режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент; керівник художній,
диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер,
режисер-постановник;
 керівник студії, творчого колективу (за видами мистецтва та народної творчості), музичної частини дискотеки, гуртка, самодіяльного
об’єднання, клубу за інтересами, творчої майстерні (лабораторії), методичної служби; методист, акомпаніатор, концертмейстер, організатор
* Крім підрозділів з фінансового, бухгалтерського, юридичного, господарського, матеріально-технічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони
праці та інших підрозділів, діяльність яких не належить до
основних видів.
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культурно-дозвіллєвої діяльності, художник усіх
категорій.
До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати, зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком, а також періоди,
наведені в таблиці.
Основним документом для визначення спеціального стажу роботи є трудова книжка та інші
документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи. Зверніть
увагу, що відсутність трудової книжки або допущені порушення під час її ведення (відсутність

потрібних записів, їх невідповідність існуючим
вимогам тощо) призводять до серйозних проблем, зокрема, під час визначення спеціального
стажу роботи.
Щодо перебування у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
то записи про надання та переривання такої відпустки та відпустки без збереження заробітної
плати, яка надається згідно з медичним висновком до виповнення дитині шести років, до трудової книжки не вносяться, оскільки це не передбачено Інструкцією про порядок ведення трудо-

Зарахування періодів роботи до стажу, який дає право на встановлення доплати
№ з/п
1
2

Період, який зараховується до стажу
Примітка
Час роботи на посадах, визначених Переліком
У всіх випадках
Час роботи в клубних закладах, парках культури та відпочинку,
центрах (будинках) народної творчості, центрах культури та
дозвілля, центрах дозвілля України, колишнього СРСР на поса
дах, зазначених у Переліку

3

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із
законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково, у т. ч. час оплачуваного вимушеного
прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведен
ням на іншу роботу

4

Час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею триріч
ного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, —
період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досяг
нення дитиною шестирічного віку

5

Час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від ро
боти

6

Час строкової військової служби
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Якщо працівник до і після підвищен
ня кваліфікації працював на посаді,
зазначеній у Переліку
Якщо працівник до призову на
військову службу працював на поса
дах, наведених у Переліку, та протя
гом трьох місяців після звільнення з
військової служби (без урахування
часу переїзду на постійне місце про
живання) був прийнятий на роботу
на одну із зазначених посад
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вих книжок працівників, затвердженою наказом
Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58.
Оскільки відповідно до статті 181 КЗпП час
перебування в зазначених відпустках зараховується до загального безперервного стажу,
а також до стажу роботи за спеціальністю, під
час обчислення стажу, що дає право на доплату
відповідно до Порядку, не потрібно окремо обчислювати період перебування особи в цих відпустках.
Доплата за вислугу років встановлюється з
дня прийняття на роботу за наявності стажу,
який дає право на її одержання. Якщо ж право на
отримання або підвищення розміру доплати виникло протягом календарного місяця, вона встановлюється з початку наступного місяця.
Доплата нараховується й виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час у межах
коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Вона обчислюється у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної
плати) без урахування інших надбавок і доплат
залежно від спеціального стажу роботи в розмірі:
Спеціальний стаж
Розмір доплати
працівника, років
за вислугу років, %
До 3
0
Від 3 до 10
10
Від 10 до 20
20
Більше 20
30
Особам, які працюють за сумісництвом, за
значена доплата не виплачується. Якщо працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника,
доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем
роботи).
Розмір надбавки за вислугу років не збільшується під час перебування працівника у відпустці
(основній, додатковій), на лікарняному, курсах
підвищення кваліфікації тощо. Пов’язано це з
тим, що згідно з Порядком обчислення середньої
заробітної плати, затвердженим постановою
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КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100, та Порядком
обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженим постановою КМУ
від 26 вересня 2001 р. № 1266, за такий період
заробітна плата працівникам нараховується з
розрахунку середнього заробітку.
У вказаних випадках розмір доплати змінюється з дня виходу працівника на роботу після
закінчення відпустки, хвороби тощо. Перерахунок за час між одержанням права на підвищення доплати і днем виходу на роботу не проводиться.
Доплата за вислугу років виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності, та інших не
заборонених законодавством джерел.
Крім цього, працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості,
центрів культури та дозвілля, інших культурноосвітніх центрів, які обіймають посади, визначені
Переліком, виплачуються:
 допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки в межах фонду оплати
праці, затвердженого на відповідний рік, у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати);
 матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у межах фонду оплати
праці, затвердженого на відповідний рік, у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік за рішенням керівника державного або комунального клубного закладу,
парку культури та відпочинку, центру (будинку)
народної творчості, центру культури та дозвілля,
іншого культурно-освітнього центру.
Керівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку,
центрів (будинків) народної творчості, центрів
культури та дозвілля, інших культурно-освітніх
центрів зазначені види допомоги надаються за
погодженням із органом, до сфери управління
якого належить відповідний заклад. 
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Доплати й надбавки
до зарплати та організація
преміювання працівників

У попередніх номерах журналу ми розглянули, як роботодавцю обрати
систему оплати праці для окремих категорій працівників та за яким
механізмом формується зарплата. Доплати, надбавки й премії є окремими
елементами зарплати. Чим вони відрізняються між собою та в яких випадках
виплачуються, розглянемо докладніше в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108/95);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268
(далі — Постанова № 268);
 постанова КМУ «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» від 19 червня 1996 р. № 658 (далі — Постанова № 658);
 постанова КМУ «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та
інших державних органів» від 20 грудня 1993 р. № 1049 (далі — Постанова № 1049);
 постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145);
 постанова КМУ «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і
призовників» від 9 червня 1994 р. № 377 (далі — Постанова № 377);
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 постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових
окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. № 490 (далі — По
станова № 490);
 Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, рекомендовані наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 січня 2003 р. № 23 (далі — Методичні рекомендації № 23);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);
 наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я
України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308);
 наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557).

Д

оплати, надбавки та премії впроваджують як засіб матеріального стимулювання праці працівників підприємств.
Система матеріального стимулювання пра
ці — це сукупність основних та додаткових показників оцінки колективних та індивідуальних
результатів праці, за якою працюючим здійснюються різні виплати заохочувального характеру
понад основну заробітну плату з метою використання їх матеріальної зацікавленості для підвищення продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності виробництва (Методичні
рекомендації № 23).
Для застосування в оплаті праці надбавок,
доплат і премій доцільно уточнити їх функціональне призначення, міру правової захищеності, місце в структурі фонду заробітної
плати, законодавче забезпечення та документальне оформлення.
Умови запровадження та розміри надбавок, доплат і премій встановлюються підприємствами в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральною, галузевими

20

(міжгалузевими) і територіальними угодами
(ст. 15 Закону № 108/95). Такі умови, порядок надання та розміри в законодавчо визначених межах можуть встановлюватися окремими положеннями (наприклад, Положенням
про преміювання, Положенням про доплати і
надбавки), які є складовими колдоговору. Виплата здійснюється за наказами керівника по
підприємству.
Надбавки, доплати та премії як складові в
структурі заробітної плати визначені Інструкцією № 5. Зокрема, до фонду додаткової за
робітної плати включаються:
 надбавки та доплати в розмірах, передбачених чинним законодавством (пп. 2.2.1
Інструкції № 5) за:
 суміщення професій (посад);
 розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу робіт;
 виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 роботу у важких та шкідливих й особливо важких та особливо шкідливих умовах
праці;
 інтенсивність праці;
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 роботу в нічний час;
 керівництво бригадою;
 високу професійну майстерність;
 класність водіям (машиністам) транспортних засобів;
 високі досягнення у праці, у т. ч. державним службовцем;
 виконання особливо важливої роботи
на певний термін;
 знання та застосування в роботі іноземної мови;
 допуск до державної таємниці;
 дипломатичні ранги, персональні звання
посадових осіб, ранги державних службовців,
кваліфікаційні класи суддів;
 науковий ступінь;
 нормативний час пересування в шахті
(копальні) від ствола до місця роботи та назад
працівників, постійно зайнятих на підземних
роботах;
 роботу на територіях радіоактивного
забруднення;
 інші надбавки та доплати, передбачені
чинним законодавством, включаючи доплату
до розміру мінімальної заробітної плати;
 премії та винагороди, у т. ч. за вислугу
років, що мають систематичний характер,
незалежно від джерел фінансування (окрім
винагород та заохочень, що виплачуються раз
на рік або мають одноразовий характер, вказаних у пп. 2.3.2) (пп. 2.2.2 Інструкції № 5).
Також фонд оплати праці включає інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких
належать винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові
й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться
понад установлені зазначеними актами норми.
До них належать, зокрема, винагороди та за
охочення, що здійснюються раз на рік або мають
одноразовий характер (пп. 2.3.2 Інструкції № 5):
 винагороди за підсумками роботи за
рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж
роботи);
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 премії, що виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень
уряду;
 премії за сприяння винахідництву та
раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки й технології, введення в
дію в строк і достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва, своєчасну
поставку продукції на експорт та інші;
 премії за виконання важливих та особ
ливо важливих завдань;
 одноразові заохочення, не пов’язані з
конкретними результатами праці (наприклад,
до ювілейних та пам’ятних дат як у грошовій,
так і натуральній формі).

Доплати й надбавки
Доплати до тарифних ставок (окладів, посадо
вих окладів) — це виплати понад оплату за виконання посадових обов’язків у робочий час, що
враховують додаткову роботу, а також умови та
режими праці. Доплати можуть бути персональними (за виконання працівником додаткових робіт, що виходять за межі його прямих обов’язків)
і встановленими для певного кола працівників залежно від загальних умов і режимів роботи.
Надбавки до тарифних ставок (окладів,
посадових окладів) — це виплати понад оплату за виконання посадових обов’язків у робочий час, що враховують особисті досягнення
в праці та кваліфікаційному вдосконаленні.
Надбавки можуть бути лише персональними.
Ці дві складові заробітної плати мають загальне призначення — збільшувати заробітну
плату працівника. Але їх мета дещо відрізняється. Наприклад, якщо працівник виконує
обов’язки, які не передбачені трудовим договором, — поєднує кілька посад, то роботодавець
зобов’язаний виплачувати йому доплату відповідно до норм чинного законодавства, компенсуючи збільшення обсягу робіт та витрачений
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час. Надбавка ж виплачується, якщо роботодавець забажав відзначити досягнення працівника.
Наприклад, це може бути надбавка за високий
рівень кваліфікації чи професійну майстерність.
Тож основна відмінність доплати в тому,
що вона носить переважно компенсаційний
характер, а надбавка — стимулюючий.
Доплати й надбавки до заробітної плати
класифікуються за ознакою сфери трудової
діяльності. Так, розрізняють доплати, які застосовують:
 у всіх сферах діяльності;
 тільки в окремих сферах діяльності.
Наприклад, у всіх сферах діяльності застосовують доплату за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника, суміщення професій (посад), за роботу в надурочний
чи нічний час тощо. Водночас такі виплати, як
доплати за роботу із шкідливими і небезпечними умовами праці, за роботу з ненормованим робочим днем чи надбавку за класність
водіям, встановлюють у певних сферах діяльності.
Щодо сутності надбавок до заробітної
плати варто наголосити, що вони мають бути
чітко вираженого стимулюючого характеру
і завжди пов’язані з діловими якостями конкретного працівника. Найчастіше використовуються надбавки до заробітної плати за:
 високу професійну майстерність робітників;
 високі досягнення службовців у праці;
 вислугу років (трудовий стаж);
 виконання особливо важливої роботи
(на певний термін);
 знання й використання в роботі іноземних мов.
Чинне законодавство, що передбачає надбавки та доплати, включає законодавство
України та нормативні акти СРСР, що не суперечать Конституції та законам України.
КЗпП регулюються такі доплати:
 за роботу із шкідливими і небезпечними
умовамим праці (ст. 100 КЗпП);
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 за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (ст. 105 КЗпП);
 за роботу в надурочний час (ст. 106
КЗпП);
 за роботу в нічний час (ст. 108 КЗпП).
Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт у частині визначення
понять і переліку керівних працівників підприємств, яким ці доплати не можуть встановлюватися, регулюються Постановою № 1145. До
інших надбавок і доплат, передбачених законодавством України, належать, наприклад: доплата інспекторові з кадрів за ведення на підприємстві військового обліку (Постанова № 377), за
роз’їзний характер робіт (Постанова № 490).

Встановлення доплат і надбавок
працівникам бюджетної сфери
Увага!
Під час встановлення видів та розмірів доплат
і надбавок для працівників бюджетної сфери
слід керуватися Постановою № 1298 (для
працівників окремих галузей бюджетної
сфери) та Постановою № 268 (для працівни
ків апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів).

Окремі умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення затверджені Наказом
№ 308/519, працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ — Наказом
№ 557 тощо.
Зазначеними нормативними документами
визначено граничні розміри доплат та надбавок.
Конкретні ж їх розміри встановлюються керівниками бюджетних установ у межах фонду за-
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робітної плати, що затверджується в кошторисах, та в межах асигнувань на оплату праці — для
державних службовців. Якщо бюджетна установа є підвідомчою, то граничний розмір доплат та
надбавок маже встановлюватися міністерства-

ми та іншими центральними органами виконавчої влади, а також галузевими академіями наук.
У таблиці наведено види та граничні розміри доплат відповідно до Постанови № 1298
та Постанови № 268.

Види доплат і надбавок, що встановлюються працівникам бюджетних установ
згідно з чинним законодавством

Види доплат і надбавок

Відповідно до
Постанови № 1298
(працівникам окремих
галузей бюджетної сфери)

Відповідно до Постанови № 268
(працівникам апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів)

1

2

3

Розміри доплат, умови їх надання

За виконання обов’язків
тимчасово відсутнього
працівника

Надається спеціалістам і службовцям (крім заступ
ників, керівників структурних підрозділів та їх за
ступників) у розмірі:
 за виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників таких самих категорій персоналу — до
50 % посадового окладу за основною роботою з ви
користанням для цього до 50 % посадового окладу
відсутнього працівника;
Надається працівникам
 за виконання обов’язків тимчасово відсутнього
бюджетної сфери в розмірі керівника або заступника керівника структурного
до 50 % посадового окладу підрозділу — у розмірі різниці між фактичним по
(тарифної ставки) відсутньо садовим окладом тимчасово відсутнього керівника
го працівника. Доплата не
або заступника керівника структурного підрозділу
встановлюється керівникам (без урахування надбавок та доплати) і посадовим
бюджетних установ, закладів окладом працівника, який виконує обов’язки тимча
та організацій, їх заступни
сово відсутнього керівника або заступника керівника
кам, керівникам структурних структурного підрозділу.
підрозділів цих установ,
Доплата надається, якщо працівник, який виконує
закладів та організацій, їх
обов’язки тимчасово відсутнього керівника струк
заступникам
турного підрозділу, не є його заступником

За суміщення професій
(посад)

—

За розширення зони об
слуговування або збіль
шення обсягу виконува
них робіт

—
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1

За роботу в нічний час

24

2

3

Встановлюється в розмірі
до 40 % годинної тарифної
ставки (посадового окла
ду), якщо вищий розмір не
визначено законодавством,
за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6
години ранку. Підвищений
розмір доплати встановлено Наказом № 308 у розмі
рі 50 % годинної тарифної
ставки (посадового окладу)
за кожну годину роботи в
нічний час. Доплата нада
ється працівникам, зайня
тим наданням екстреної,
швидкої та невідкладної
медичної допомоги, водіям
санітарних автомобілів
швидкої, невідкладної
медичної допомоги, які
є в штаті, а також тим,
хто працює у відділеннях
(палатах) анестезіології
та інтенсивної терапії, для
новонароджених дітей, у
пологових (акушерських)
відділеннях. Перелік посад
та підрозділів, за роботу в
яких проводяться доплати,
затверджується керівником
закладу за погодженням з
профспілковим комітетом.
Він не підлягає щорічному
перезатвердженню, а в разі
потреби до нього можуть
вноситися зміни та допов
нення в такому самому
порядку

Виплачується працівникам Державної фіскальної
служби та її територіальних органів у розмірі
35 % посадового окладу за кожну годину роботи
з 22-ї години до 6-ї години наступного дня
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1

2

3

Доплата за вчене звання

Професора — у граничному
розмірі 33 % посадового
окладу (ставки заробітної
плати); доцента, старшого
наукового співробітника —
у граничному розмірі 25 %
посадового окладу (ставки
заробітної плати). Встанов
люється, якщо діяльність
працівників за профілем
збігається з наявним вченим
званням. За наявності в за
значених працівників двох
або більше вчених звань
доплата встановлюється за
одним (вищим) званням. Від
повідність звання профілю
діяльності працівника визна
чається керівником

—

Доплата за науковий
ступінь

Доктора наук — у гранично
му розмірі 25 % посадового
окладу (ставки заробітної
плати); кандидата наук —
у граничному розмірі 15 %
посадового окладу (ставки
заробітної плати). Встанов
люються, якщо діяльність
працівників за профілем збі
гається з наявним науковим
ступенем. За наявності двох
наукових ступенів доплата
встановлюється за одним
(вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового
ступеня профілю діяльності
працівника на займаній поса
ді визначається керівником

За науковий ступінь кандидата — 5 %, доктора
наук — 10 % посадового окладу. Доплата випла
чується, якщо діяльність працівників збігається за
профілем з науковим ступенем

Доплата за використання Встановлюється в розмірі
в роботі дезінфікувальних 10 % посадового (місячного)
засобів
окладу

—

Доплата водіям авто
транспортних засобів за
ненормований робочий
день

—
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1

2

3

Розміри надбавок, умови їх надання
Надбавка за ранг держав
ного службовця, дипло
матичний ранг, спеціаль
не звання

—

Надбавка за особливий
характер роботи та інтен
сивність праці

Встановлюється в розмірі
до 50 % посадового окладу
(ставки заробітної плати,
тарифної ставки). Граничний
розмір надбавок за високі
досягнення в праці, вико
Надбавка за високі досяг нання особливо важливої
нення в праці або за вико роботи, складність та напру
нання особливо важливої женість у роботі для одного
працівника не повинен пере
роботи
вищувати 50 % посадового
окладу. Таке обмеження не
поширюється на працівників
національних закладів (уста
нов). У разі несвоєчасного
виконання завдань, погір
шення якості роботи та пору
шення трудової дисципліни
зазначені надбавки скасову
ються або зменшуються

Надбавка за складність,
напруженість у роботі

26

Розміри встановлені додатками 56–59 до Постанови
№ 268

Встановлюється керівнику Секретаріату Конститу
ційного Суду України, керівнику апарату Верховного
Суду України, керівнику апарату вищого спеціалізо
ваного суду в розмірі до 75 % посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг
Встановлюється:
 керівникам структурних підрозділів, їх заступни
кам, спеціалістам — у розмірі до 50 % посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг держслуж
бовця та надбавки (винагороди) за вислугу років;
 керівним працівникам, спеціалістам департамен
тів, управлінь, відділів, інших структурних підрозді
лів, які безпосередньо займаються розробленням
проектів нормативно-правових актів, проводять
експертизу проектів таких актів (якщо положеннями
про підрозділи передбачено виконання такої робо
ти), прокурорам та слідчим органів прокуратури,
керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх
справ, посади яких віднесені до відповідних катего
рій посад державних службовців і які займаються
розслідуванням кримінальних правопорушень, —
у розмірі до 100 % посадового окладу з урахуван
ням надбавки за ранг державного службовця та
надбавки (винагороди) за вислугу років. Для служ
бовців надбавка встановлюється в розмірі до 50 %
посадового окладу з урахуванням надбавки за вис
лугу років.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення
якості роботи і порушення трудової дисципліни за
значена надбавка скасовується або розмір її змен
шується. Надбавка не встановлюється сільським,
селищним головам, їх заступникам та іншим керів
ним працівникам і спеціалістам апарату сільських і
селищних рад та їх виконавчих органів
—
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1

Надбавка за знання та
використання в роботі
іноземної мови

2

За знання однієї європей
За знання однієї європейської — у розмірі 10 %,
ської — 10 %, однієї східної, однієї східної, угро-фінської або африканської —
угро-фінської або африкан 15 %, двох і більше мов — 25 % посадового окладу
ської — 15 %, двох і більше
мов — 25 % посадового
окладу (ставки заробітної
плати). Надбавка не вста
новлюється працівникам,
для яких вимогами для зай
няття посади передбачено
знання іноземної мови, що
підтверджено відповідним
документом

Надбавка за почесні
звання України, СРСР,
союзних республік СРСР
«народний»,
«заслужений»

Надається в розмірі 40 %,
20 % посадового окладу
(ставки заробітної плати)

Надбавка за спортивні
звання «заслужений тре
нер», «заслужений май
стер спорту», «майстер
спорту міжнародного кла
су», «майстер спорту»

Надається в розмірі 20 %,
15 %, 10 % посадового
окладу.
Надбавки за почесні та
спортивні звання встановлю
ються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збі
гається з наявним почесним
або спортивним званням. За
наявності двох або більше
звань надбавки встановлю
ються за одним (вищим)
званням. Відповідність по
чесного або спортивного
звання профілю діяльності
працівника на займаній по
саді визначається керівником
установи, закладу або орга
нізації
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3

За почесне звання «заслужений» — у розмірі 5 %
посадового окладу
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1

Надбавка за вислугу років

Надбавки за класність
водіям

2

3

—

Встановлюється:
 державним службовцям та посадовим особам
місцевого самоврядування у відсотках до посадово
го окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно
від стажу державної служби, служби в органах
місцевого самоврядування в таких розмірах: понад
три роки — 10 %, понад п’ять років — 15 %, понад
10 років — 20 %, понад 15 років — 25 %, понад 20
років — 30 %, понад 25 років — 40 %;
 особам рядового та начальницького складу по
даткової міліції органів Державної фіскальної служ
би у відсотках до окладу грошового утримання з
урахуванням доплат за спеціальне звання та залеж
но від вислуги років у таких розмірах: понад 1 рік —
5 %, понад 2 роки — 10 %, понад 5 років — 20 %,
понад 10 років — 25 %, понад 15 років — 30 %, по
над 20 років — 35 %, понад 25 років — 40 %

II класу — 10 %, водіям
I класу — 25 % установленої
тарифної ставки за відпра
цьований час

—

Розглянемо порядок встановлення найпоширеніших доплат і надбавок.

Доплата за суміщення професій
(посад)
Визначення поняття «суміщення професій (посад)» наведене в Інструкції Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 14 травня 1982 р.
№ 53-ВЛ та передбачає виконання працівником
поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за
іншою професією (посадою) у межах робочого
часу за основною роботою на одному й тому самому підприємстві, установі, організації за згодою працівника і якщо це економічно доцільно
та не призводить до погіршення якості виконуваних обов’язків.
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Суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) має бути передбачена в
штатному розписі, але залишатися вакантною.
За відсутності вакансії встановити доплату за
суміщення професій (посад) неможливо.
Рішення про конкретний розмір доплати
приймається керівником підприємства залежно
від складності, характеру, обсягу виконуваних
робіт, витрат основного робочого часу.
Встановлення суміщення з виплатою доплат можливе:
 за узгодженням з працівником (за його
заявою). Скасування або зменшення розміру
доплат можуть бути проведені відповідно до
статті 103 КЗпП з повідомленням працівника про
це не пізніше, ніж за два місяці (ст. 103, 105 КЗпП);
 як зміна істотних умов праці без попереднього узгодження з працівником за ініціативою адміністрації в порядку, встановленому
частиною третьою статті 32 КЗпП.

Кадровик України
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Доплати можуть установлюватись кільком працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (ставкою заробітної плати) відсутнього працівника (лист
Мінпраці від 25 березня 2010 р. № 319/13/
84-10).

Доплата за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника
Такий вид доплати проводиться, якщо працівник виконує обов’язки тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від своєї основної
роботи (ст. 105 КЗпП).
Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника здійснюється в
разі відсутності тих самих категорій персоналу внаслідок тимчасової непрацездатності,
перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж
до досягнення дитиною шестирічного віку.
У листі від 12 січня 2009 р. № 22/13/84-09
Мінпраці пояснило, що під виконанням
обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи
слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відрядженням, відпусткою тощо, коли відповідно до чинного
законодавства за ним зберігається робоче
місце (посада).
Умови застосування доплати не встановлені. Але Мінпраці неодноразово підкреслювало, що така доплата здійснюється під час
заміни працівника, за яким зберігається робоче місце.
Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників встановлюється
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керівником за згодою працівника у відповідному наказі. Робота має виконуватися протягом установленої тривалості робочого часу
та якщо це економічно виправдано й не призводить до погіршення роботи за основною
посадою. Зазначимо, що рішення про конкретний розмір доплати приймає керівник
залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого
часу.
Слід також зауважити, що цю доплату
можна встановлювати й кільком працівникам,
але в межах встановленої економії — у ме
жах посадового окладу тимчасово відсутнього працівника відповідних галузей бюджетної
сфери та до 50 % посадового окладу тимчасового відсутнього працівника — для державних
службовців.
Також потрібно зазначити, що в державних
службовців доплата за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника можлива й
у розмірі різниць в окладах, якщо обов’язки
виконуються за тимчасово відсутнього керівника або його заступника. При цьому виконуючі обов’язки працівники не можуть обіймати посади їх заступників. Доплата в сумі різниці в окладах здійснюється, виходячи саме
з розмірів окладів, без урахування будь-яких
інших доплат та надбавок.

Доплати за роботу в нічний час
Законодавчі норми щодо встановлення цих
доплат визначені КЗпП:
 нічним вважається час з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку (ст. 54 КЗпП);
 відповідно до статті 108 КЗпП робота
в нічний час (ст. 54 КЗпП) оплачується в підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодою
та колективним договором, але не нижче 20 %
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
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Договірні норми зі встановлення доплат за
роботу в нічний час можуть визначатися генеральною та галузевою (регіональними) угодами та затверджуються колдоговором.

Надбавки за ранг державним
службовцям
Доплата за ранг провадиться відповідно до
рангу, присвоєного державному службовцю.
Ранги державним службовцям присвоюються згідно із Положенням про ранги державних
службовців, затвердженим постановою КМУ
від 19 червня 1996 р. № 658. Це відбувається
в індивідуальному порядку відповідно до зай
маної посади, рівня професійної кваліфікації
та результатів роботи.
Система надбавок визначена Постановою
№ 268. Надбавка за ранг провадиться з дня
його присвоєння.
Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за
ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і
мають ранги, присвоєні за попереднім місцем
роботи, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до цього рангу
(п. 11 Постанови № 658).
Розміри надбавок за ранги державних
службовців наведені в додатку 57 до Постанови № 268 та встановлені у фіксованих сумах
відповідно до присвоєного рангу держслужбовця.

Надбавка за вислугу років
Надбавка за вислугу років залежить від стажу
державної служби. Документом, за яким він
визначається та який дає право на одержання
надбавки за вислугу років, є трудова книжка.
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Працівникам, прийнятим на роботу на
конкурсній основі, надбавка за вислугу років виплачується з дня прийняття на роботу
в разі наявності стажу роботи, який дає право на одержання надбавки, а працюючим —
з дня їх атестації. Особам, які працюють за
сумісництвом, надбавка за вислугу років не
виплачується.
Надбавка за вислугу років обчислюється
виходячи з посадового окладу працівника без
урахування інших надбавок і доплат. У разі
виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників щомісячна надбавка за вислугу
років обчислюється з посадового окладу за
основною посадою (п. 7 Постанови № 1049).

Надбавка за високі досягнення
у праці або напруженість у роботі
Надбавки за високі досягнення у праці встановлюються залежно від конкретних завдань,
що стоять перед відповідним органом, у разі
сумлінного та якісного виконання працівником протягом певного періоду своїх посадових
обов’язків, професіоналізму, компетентності, ініціативності та відсутності порушень виконавської й трудової дисципліни за наказом
керівника. Тобто для надбавки за високі досягнення у праці притаманний постійний характер. Зазначимо, що на практиці непоодинокими є випадки, коли надбавки за високі досягнення або напруженість у роботі встановлені у
штатному розписі всім без винятку працівникам. Застосовується така надбавка у визначеному розмірі до наступного бюджетного року.
Вважаємо, що такий підхід не є вірним, оскільки напруженість у роботі змінюється час від
часу, та й досягнення працівників не можуть
бути постійними протягом року. Тому радимо
не зловживати цією надбавкою й запровадити механізм її установлення згідно з наказом
керівника установи, наприклад, щокварталу.
У цьому разі в наказі вказується відповідний
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Порядок та розміри надбавки за
знання та використання в роботі
іноземної мови доцільно передбачати
у відповідному положенні
період, протягом якого діє надбавка, зазначається коло осіб, до яких вона застосовується.
Звертаємо увагу, що цей вид надбавки обчислюється з урахуванням надбавки за ранг
та вислугу років.
Зазначений вид надбавки передбачений і
для працівників різних галузей бюджетної сфери. Для них також може встановлюватися надбавка за складність та напруженість у роботі.
Окрім того, що ці надбавки мають визначатися
в межах до 50 % посадового окладу працівника, загальний їх розмір не може перевищувати 50 % посадового окладу працівника, якому
вони встановлюються.

Надбавка за знання та використання
в роботі іноземної мови
Такий вид надбавки працівника бюджетної
сфери не встановлюється тим працівникам,
для яких умовою зайняття посади є знання
іноземної мови. Однак таке обмеження не
встановлено для держслужбовців та працівників госпрозрахункових підприємств.
Критеріями для визначення використання
працівником іноземної мови можна вважати, наприклад, спілкування без перекладача
з іноземними громадянами, які звертаються
з питань, що належать до компетенції органу
управління, використання в роботі іноземної
літератури тощо.
Порядок та розміри надбавки за знання та
використання в роботі іноземної мови доцільно передбачати у відповідному положенні.
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Надбавка за класність водіям
Надбавка за класність водіям встановлюється
на підставі присвоєної водієві кваліфікації відповідного класу та обчислюється у відсотках
до тарифної ставки водія за відпрацьований
час. Тобто незалежно від того, чи працював
водій на автотранспортному засобі. У разі відсутності присвоєння класності у встановленому порядку або документального її підтвердження надбавка водію не може бути нарахована, адже в такому разі немає підстав для її
нарахування.

Підсумки
Отже, вище ми навели основні види доплат та
надбавок. Проте вони не є вичерпними. Міністерства та органи виконавчої влади можуть
встановлювати конкретні види доплат. Окремо встановлюються доплати для працівників
митної, податкової служби, працівників нотаріату, прокуратури тощо.
Під час визначення права на застосування
тієї чи іншої доплати слід чітко дотримуватись вимог нормативних документів. Це в
обов’язковому порядку має бути оформлено
документально.
Звернемо увагу, що всі перелічені вище
доплати та надбавки включаються до складу фонду оплати праці відповідно до Інструкції № 5. Тому вони обов’язково враховуються під час обчислення середнього заробітку, який зберігається за працівниками
відповідно до чинного законодавства на час
відпустки, за період тимчасової непраце
здатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках.
Про системи преміювання працівників та
порядок оформлення виплати премій ми розповімо в наступному номері. 
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юридична консультація

Ярина Арсеньєва,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Утримання аліментів
із зарплати працівника

Зазвичай на підприємстві є різні категорії працівників. Одні з них мають
право на отримання пільг та компенсацій у зв’язку з тим, що працюють на
важких роботах та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці,
мають інвалідність, виховують двох або більше дітей тощо. Крім згаданих
категорій є ще й такі, що мають певні зобов’язання перед іншими особами,
зокрема зі сплати аліментів. Про те, як правильно утримувати аліменти з
доходів працівника, на підставі яких документів та в якому розмірі, а також
що робити, якщо працівник-аліментник звільняється, піде мова в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-III (далі — СКУ);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X (далі —
КУпАП);
 Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІV (далі —
Закон № 606);
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 р.
№ 928-VIII (далі — Закон № 928);
 Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 512/5 (далі — Інструкція № 512/5);
 Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного
з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою КМУ від 26 лютого 1993 р.
№ 146 (далі — Перелік № 146).
 Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578/5).
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Способи сплати аліментів
Сімейним кодексом України передбачено
обов’язок щодо виплати аліментів певним категоріям громадян, зокрема матері (батьку)
на утримання дитини до досягнення нею пов
ноліття, повнолітній непрацездатній дитині,
вагітній дружині, непрацездатним батькам
повнолітніх дітей, непрацездатному подружжю та іншим. Одним із найпоширеніших випадків є виплата аліментів на неповнолітню
дитину (дітей). Саме на ньому й зупинимося,
приділивши основну увагу трудовим відносинам між підприємством та працівником, який
є платником аліментів.
Обов’язок батьків утримувати дитину до
досягнення нею повноліття встановлений
статтею 180 СКУ. Його виконання може бути
добровільним або примусовим (за рішенням
суду). Так, один з батьків дитини, якщо він проживає окремо від неї, може надати згоду на
добровільну сплату аліментів до досягнення
дитиною повноліття. У такому випадку батьки
самостійно домовляються про їх розмір, періодичність сплати та про інші нюанси.
Ще одним видом добровільної сплати аліментів є укладення між батьками договору,
згідно з яким визначаються розмір та строк
перерахування аліментів на дитину (дітей). Він
укладається в письмовій формі і має бути посвідчений нотаріально (частина перша ст. 189
СКУ). Отже, добровільно сплачувати аліменти
можна як за усною домовленістю, так і на підставі договору.
У разі відмови від добровільної сплати аліментів, у т. ч. від виконання умов договору
про сплату аліментів, їх примусове стягнення
покладається на органи державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи
боржника.
Порядок стягнення аліментів, зокрема, із
заробітної плати особи, яка їх сплачує, визначається Законом № 606 та іншими підзаконними актами. Згідно з частиною третьою стат-
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ті 68 цього Закону державний виконавець на
підставі заяви про відкриття виконавчого провадження виносить постанову про звернення
стягнення на заробітну плату платника аліментів та разом із виконавчим листом надсилає її
для виконання підприємству, де він працює.
Зауважимо, що чинні на сьогодні нормативні акти не містять жодних вимог щодо
дій підприємства при отриманні виконавчих
документів та їх обліку. Зокрема, вже немає,
як раніше, вказівки про те, що отриманий
бухгалтерією виконавчий лист підлягає реєстрації в журналі реєстрації виконавчих документів. Разом з тим відповідно до статтей
329 та 352 Переліку № 578/5 підприємство
має зберігати такий журнал і виконавчі листи
протягом п’яти років. Отже, зважаючи на це,
зазначений журнал таки доцільно вести.
Зразок журналу реєстрації виконавчих документів наведено в додатку.

Увага!
Державні виконавці контролюють своєчас
ність, правильність та повноту виконання
на підприємствах виконавчих документів.
На їхню вимогу підприємство має безо
платно надати у встановлений ними строк
інформацію, документи або їх копії, необ
хідні для здійснення повноважень згадани
ми особами.

Розмір аліментів
Можливі два способи визначення розміру аліментів на утримання дитини (дітей):
 батьки доходять згоди без втручання
суду, домовившись, в якому розмірі та в які
терміни сплачуватимуться аліменти;
 розмір аліментів визначається судом
як частина від заробітку (доходу) платника
аліментів або в твердій грошовій сумі.
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Додаток

5

15 травня від 7
2010 р.
травня
2010 р.
№ 214

Петренко
Відділ
державної Петро
виконавчої Петрович
служби

Отже, в першому випадку розмір аліментів визначають батьки дитини (дітей), а в другому — державний виконавець. У разі добровільної сплати аліментів вони можуть мати як
грошову, так і «натуральну» форму. Якщо ж
аліменти сплачуються за рішенням суду, вони
можуть бути тільки в грошовій формі. До
того ж визначені в твердій грошовій формі
аліменти підлягають індексації згідно із законодавством.
Розмір аліментів, визначений за рішенням
суду або домовленістю між батьками, може
бути згодом зменшено або збільшено (ст. 192
СКУ). Так, працівник, який сплачує аліменти
добровільно, має право в будь-який момент
збільшити їх розмір або припинити їх виплату, подавши письмову заяву до бухгалтерії за
місцем роботи. У такому випадку підприємство має негайно повідомити про це одержувача аліментів. Якщо працівник відмовляється сплачувати аліменти добровільно, одержу-
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Петренко
Ганна Ми
хайлівна

м. Київ,
Аліменти,
вул. Польо 25 % від
ва, 8, кв.17 зарплати

—

Підпис
відповідальної
особи

Дата вибуття,
причина

Розмір
відрахування,
борг

Адреса
одержувача

ПІБ одержувача

ПІБ боржника

Ким виданий

Дата видачі та
номер

Дата
надходження

№ з/п

Зразок журналу реєстрації виконавчих документів

Корж І. Т.

вач має право звернутися до суду, і в подальшому підприємство утримуватиме аліменти з
такого працівника на підставі виконавчого
листа.
Розмір аліментів може бути змінено за
рішенням суду на підставі позову одержувача
або платника в разі зміни сімейного стану,
матеріального становища, погіршення або
поліпшення стану здоров’я одного з них. Але
в будь-якому випадку мінімальний розмір
аліментів на одну дитину не може бути мен
шим ніж 30 % прожиткового мінімуму, встановленого на дитину відповідного віку, за
винятком випадків, коли він встановлений у
твердій грошовій сумі (частина друга ст. 182
СКУ).
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину в 2016 р. з урахуванням встановленого
Законом № 928 розміру прожиткового мінімуму на дітей відповідного віку наведено в
таблиці.
Кадровик України
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Мінімальний розмір аліментів на одну дитину в 2016 р.

Період
1 січня 2016 р. —
30 квітня 2016 р.
1 травня 2016 р. —
30 листопада 2016 р.
1 грудня 2016 р. —
31 грудня 2016 р.

Дитина віком до 6 років
Прожитковий Розмір аліментів,
мінімум, грн
грн
1167,00

350,10

1455,00

436,50

1228,00

368,40

1531,00

459,00

1313,00

393,90

1637,00

491,10

Зазвичай розмір аліментів у твердій грошовій сумі призначається, якщо їх платник має нерегулярний, непостійний заробіток (дохід) або
частину доходів одержує в натуральній (негрошовій) формі. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший
за їх мінімальний розмір, то сума призначеної
дитині державної допомоги дорівнюватиме різниці між визначеним розміром аліментів і 30 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Увага!
Підприємство не має права самостійно змі
нювати розмір аліментів, визначений батька
ми або державним виконавцем.

При визначенні розміру аліментів на двох
і більше дітей суд встановлює єдину частку
від заробітку (доходу) платника аліментів на
всіх дітей на весь період. У такій сумі аліменти стягуються до досягнення старшою дитиною повноліття (ст. 183 СКУ). Якщо після
виповнення 18 років найстаршій дитині ніхто
з батьків не звернувся до суду з позовом про
визначення розміру аліментів на інших дітей,
вони стягуються за вирахуванням тієї рівної
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Дитина віком від 6 до 18 років
Прожитковий
Розмір аліментів,
мінімум, грн
грн

частки, що припадала на дитину, яка досягла
повноліття.
Окрім сплати аліментів у розмірі, визначеному сторонами або судом, батьки відповідно до ст. 185 СКУ зобов’язані брати участь
у додаткових витратах на утримання дитини
(дітей), до виникнення яких призвели особ
ливі обставини (розвиток здібностей, хвороба, інвалідність тощо). Якщо це питання не
вирішується в добровільному порядку, воно
визначається рішенням суду, з урахуванням
суттєвих обставин. Додаткові витрати можуть оплачуватися авансом або за фактом їх
здійснення.
Отже, частка заробітку (доходу) працівника, яка утримуватиметься як аліменти на
дитину (дітей), в кожному випадку індивідуальна.

Підстави для утримання аліментів
Зважаючи на те що працівник може сплачувати аліменти або добровільно, або в примусовому порядку, підставами для їх утримання
бухгалтерією підприємства мають бути такі
документи:
 заява працівника на добровільну сплату аліментів, яку він подає за місцем роботи.
Вона складається в довільній формі і має міс-
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тити такі реквізити: прізвище, ім’я, по батькові
та адресу платника аліментів; прізвище, ім’я,
по батькові та адресу одержувача аліментів;
прізвище, ім’я, по батькові, день, місяць та рік
народження дитини (дітей), на користь якої
(яких) стягуватимуться аліменти; розмір аліментів; дату, з якої потрібно їх утримувати.
На підставі заяви працівника аліменти
можуть утримуватися також у разі, якщо з
нього вже стягуються аліменти на іншу дитину;
 виконавчий лист — документ, надісланий державним виконавцем. Бухгалтерія
підприємства має перевірити, чи містить він
обов’язкові реквізити, передбачені статтею 18
Закону № 606, зокрема дату видачі та найменування органу й прізвище, ім’я, по батькові
посадової особи, яка його видала; дату і номер
рішення, відповідно до якого видано виконавчий лист; прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційні номери (за наявності) одержувача
та платника аліментів; резолютивну частину
рішення; дату набрання рішенням чинності;
строк пред’явлення документа до виконання.
Крім того, виконавчий лист має бути підписаний посадовою особою виконавчої служби та
скріплений печаткою.
Зауважимо, що частина перша статті 199
СКУ зобов’язує батьків утримувати повно
літню дитину, яка продовжує навчання і у
зв’язку з цим потребує допомоги, до 23 років,
за умови, що вони можуть її надавати. Це правило стосується й аліментів.
Важливий нюанс — якщо до досягнення
дитиною повноліття аліменти сплачувалися на
підставі рішення суду та виконавчого листа, подальше їх стягнення за цими документами не
буде автоматичним. Необхідне нове рішення
суду і, відповідно, видача нового виконавчого
листа, який і визначить обов’язок підприємства
утримувати вже «студентські» аліменти. З приводу оформлення розпорядчого документа (наказу) керівника підприємства на утримання аліментів із зарплати працівника зазначимо таке.
Якщо аліменти утримуються за виконавчим
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листом, який сам по собі є розпорядчим документом, наказ не потрібен. Але якщо працівник
подає заяву на добровільну сплату аліментів зі
своєї заробітної плати, то може видаватися наказ керівника підприємства для бухгалтерії, яка
здійснюватиме відрахування. Щоправда, про це
немає жодних застережень ані в законодавстві,
ані жодних роз’яснень з боку офіційних органів.
Разом з тим підприємству не заборонено
до заяви працівника оформляти ще й наказ
керівника про утримання із його заробітної
плати аліментів.

Порядок утримання аліментів
із заробітку працівника
Під час утримання аліментів із заробітної плати працівника бухгалтерії підприємства слід
пам’ятати про такі правила.
 Доходи, з яких утримуються аліменти,
визначені законодавством.
Утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку та додаткової винагороди працівника як за основною роботою, так і за місцем
роботи за сумісництвом. Так, аліменти утримуються з: основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними
розцінками; усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати; грошових і натуральних премій;
оплати за надурочну роботу, за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні; дивідендів; допомоги по тимчасовій непрацездатності; заробітної плати, що зберігається під час відпустки, та
в інших випадках її збереження тощо (п. 1 Переліку № 146).
Разом з тим є доходи, з яких аліменти не
утримуються. Їх перелік визначений статтею 73
Закону № 606 та пунктом 12 Переліку № 146 і
до них, зокрема, належать: допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по догляду за
хворою дитиною віком до 14 років; допомога
по вагітності та пологах; компенсація працівнику витрат, пов’язаних з відрядженням, пе-
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реведенням або направленням на роботу в іншу
місцевість; вихідна допомога при звільненні;
допомога на лікування; компенсація працівнику
за невикористану відпустку, крім випадків, коли
він під час звільнення отримує компенсацію за
відпустку, не використану протягом декількох
років; дотації на обіди; вартість путівок, що надаються за рахунок коштів підприємства.
 Аліменти утримуються з «чистого»
заробітку працівника.
Частиною першою статті 70 Закону № 606
та пунктом 13 Переліку № 146 встановлено, що
аліменти стягуються із заробітної плати працівника після утримання з неї всіх податків. Тобто
спочатку з неї слід утримати податок на доходи
фізичних осіб та військовий збір, а вже потім —
визначену заявою працівника або установлену
виконавчим листом суму аліментів.
 Аліменти утримуються із заробітної
плати працівника один раз на місяць. Хоча
згідно зі статтею 115 КЗпП заробітна плата
має виплачуватися двічі на місяць, аліменти
слід утримувати один раз на місяць — під час
нарахування заробітної плати за другу половину місяця. Такий висновок можна зробити,
зважаючи на попереднє правило й те, що під
час утримання податку на доходи фізичних
осіб за першу половину місяця заробітну
плату (дохід) працівника не зменшують на
суму податкової соціальної пільги (якщо працівник має на неї право), оскільки вона застосовується тільки до загального місячного
оподатковуваного доходу. Тобто під час
виплати авансу сума цього податку утримується дещо в більшому розмірі, а вже потім
остаточно обчислюється під час виплати
зарплати за другу половину місяця, і точна
сума «чистого» заробітку працівника стає
відомою саме за підсумками місяця.
 При утриманні аліментів слід дотри
муватися загального розміру всіх відраху
вань із заробітної плати працівника.
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може пе-
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ревищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, 50 % (частина перша ст. 128 КЗпП). До таких випадків
належать, зокрема, і відрахування за виконавчими документами. Однак 50-відсоткове
обмеження не поширюється на стягнення із
заробітної плати аліментів на неповнолітніх
дітей — в цьому разі загальний розмір відрахувань не може перевищувати 70 % (частина
четверта ст. 70 Закону № 606).
Зауважимо, що в разі утримання аліментів
на підставі заяви працівника (тобто за його
власною ініціативою) їх сума не регулюється
КЗпП. Отже, на нашу думку, за бажанням працівника сума утримань може бути більшою
ніж 70 %.
Таким чином, для стягнення аліментів, зок
рема, на неповнолітніх дітей із заробітної плати
працівника бухгалтер за підсумками місяця повинен:
 обрати доходи, з яких утримуються аліменти;
 розрахувати за ними суми податку на
доходи фізичних осіб та військового збору;
 обчислити «чистий» заробіток працівника;
 обчислити суму аліментів, зважаючи на
встановлений розмір (якщо він визначений у
відсотках до заробітної плати/доходу працівника);
 порівняти розраховану суму аліментів
із 70-відсотковим обмеженням, і в разі перевищення утримати їх тільки в розмірі 70 % (за
винятком випадків сплати аліментів за заявою працівника), а решту — визнати боргом і
стягнути в наступних місяцях;
 скласти бухгалтерську довідку за виконаним розрахунком.

Заборгованість зі сплати аліментів
Трапляється, що працівник має заборгованість зі сплати аліментів. Вона зазвичай ви-
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Приклад
Бухгалтерія підприємства на підставі виконавчого листа щомісяця утримує аліменти із заробітної плати Коваленка М. П. у розмірі 25 % на його неповнолітню дитину (10 років). У лютому 2016 р.
цьому працівнику було нараховано:
оклад — 5000,00 грн, премію за підсумками
роботи за місяць — 1000,00 грн, компенсацію витрат у зв’язку з відрядженням —
750,00 грн.
Щоб розрахувати суму аліментів, спочатку потрібно обчислити дохід працівника,
з якого вони утримуватимуться. Враховуючи, що із суми компенсації витрат на
відрядження аліменти не відраховуються,
його дохід становить:
5000,00 грн + 1000,00 грн = 6000,00 грн.
Далі слід обчислити суми обов’язкових
утримань із зарплати працівника:
 податок на доходи — (6000,00 грн ×
18 %) = 1080,00 грн;
 військовий збір — (6000,00 грн × 1,5 %) =
90,00 грн.
«Чистий» дохід працівника становить:
6000,00 грн – 1080,00 грн – 90,00 грн =
4830,00 грн.
Сума аліментів:
4830,00 грн × 25 % = 1207,50 грн.
Розрахована сума аліментів відповідає вимогам законодавства щодо мінімального
розміру аліментів (у період з 1 січня 2016 р.
по 30 квітня 2016 р. її розмір на дитину віком від 6 до 18 років має бути не меншим
ніж 436,50 грн).
Сума зарплати до виплати Коваленку М. П.:
4830,00 грн – 1207,50 грн = 3622,50 грн.
никає за період, протягом якого аліменти не
стягувалися, наприклад, платник аліментів
відмовлявся сплачувати їх добровільно, а від
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дня звернення одержувача із заявою до суду
по час відкриття виконавчого провадження
минув певний час, або платник аліментів перебував у розшуку чи за кордоном.
Аналогічно утриманню аліментів заборгованість за минулий період також може бути
стягнена із зарплати працівника за його заявою або за рішенням суду (частина третя
ст. 194 СКУ). В останньому випадку на підприємство надходить виконавчий лист із
вказівкою, що з працівника слід утримувати
аліменти на дитину (дітей) та, крім того, погасити заборгованість, яка виникла раніше.
Якщо заборгованість зі сплати аліментів
стягується на підставі заяви працівника, то
обмежень щодо часу, за який вона утримуватиметься, законодавством не встановлено.
Разом з тим частина перша статті 194 СКУ
передбачає, що за виконавчим листом аліменти можуть бути стягнуті за минулий час,
але не більш як за три роки, що передували
пред’явленню виконавчого листа до виконання. І тільки у випадках, коли за виконавчим
листом аліменти не стягувалися у зв’язку з
розшуком платника аліментів або через його
перебуванням за кордоном, заборгованість
має бути сплачена за весь минулий час (частина друга ст. 194 СКУ).
Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а в разі
спору — судом (частина четверта ст.195 СКУ).
Стягується така заборгованість незалежно
від досягнення дитиною повноліття або 23
років у разі її навчання.

Перерахування аліментів
Незалежно від того, утримуються аліменти за
рішенням суду чи з власної ініціативи працівника, їх потрібно виплатити (перерахувати)
одержувачу не пізніше триденного строку з дня,
встановленого для виплати заробітної плати на
підприємстві (частина друга ст. 187 СКУ). Як
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зазначалося вище, аліменти нараховуються та
утримуються під час нарахування заробітної
плати за другу половину місяця, відповідно,
триденний строк для їх виплати відлічується від
дня виплати зарплати за такий період.
Аліменти можуть виплачуватися одним із
таких способів:
 видача коштів з каси підприємства безпосередньо одержувачу аліментів (за умови
пред’явлення ним паспорта) або іншій особі
(на підставі належним чином оформленої
довіреності). Кошти видаються згідно з видатковим касовим ордером;
 перерахування коштів одержувачу аліментів поштовим переказом за адресою,
зазначеною в заяві працівника або у виконавчому листі;
 безготівковий переказ коштів (за платіжним дорученням) на банківський рахунок
одержувача або якщо про це зазначено в
рішенні суду — на особистий рахунок дитини,
відкритий у відділеннях Ощадбанку (частина
третя ст. 193 СКУ).
Звертаємо увагу, що в разі перерахування аліментів поштовим переказом витрати
на послуги пошти сплачує платник аліментів
(п. 14 Переліку № 146). Отже, їх потрібно додатково утримати із зарплати працівника-аліментника.

Якщо працівник звільняється
У разі звільнення працівника, із зарплати якого
утримували аліменти на підставі виконавчого
документа, підприємству потрібно не пізніше
ніж у триденний строк повідомити про це державного виконавця, вказати причину припинення виплат, нове місце роботи, проживання чи
навчання боржника, якщо воно відоме (частина
друга ст. 69 Закону № 606).
Відзначимо, що раніше процедура повернення в такому випадку виконавчого документа назад до виконавчої служби була чітко
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У разі звільнення працівника,
із зарплати якого утримували
аліменти, підприємству потрібно
не пізніше ніж у триденний строк
повідомити про це державного
виконавця
прописана у відповідній інструкції. Зокрема,
підприємство мало на зворотному боці виконавчого листа у відповідних графах зробити записи щодо останнього утримання суми
аліментів, дати її перерахування, наявності
боргу й дати звільнення, а також завірити ці
відомості підписами відповідальних осіб та
печаткою підприємства. Крім того, до виконавчого документа складався супровідний
лист, в якому підприємство зазначало місце
проживання та нове місце роботи працівника
(якщо вони були відомі підприємству). Копію
супровідного листа підприємство надавало
(направляло) працівнику-аліментнику.
Однак чинні на сьогодні нормативно-правові акти вже не містять таких вимог, як і жодних інших стосовно того, яким чином потрібно
повідомляти державного виконавця про те,
що підприємство припиняє утримувати із заробітної плати працівника аліменти, та інші
відомості. Отже, тепер у разі звільнення працівника, який сплачує аліменти, для підприємства головне — дотриматися строку повідомлення державного виконавця. Нехтування
цим обов’язком без поважних причин може
спричинити притягнення посадових осіб підприємства до відповідальності. Також звертаємо увагу, що в жодному разі виконавчий документ не можна віддавати працівнику на руки,
оскільки він надається саме підприємству.
При звільненні працівника, який сплачував аліменти добровільно на підставі поданої
заяви, відрахування аліментів припиняється,
а бухгалтерія повідомляє про це одержувача.
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Звітність по аліментах
Якщо аліменти утримуються із заробітної плати працівника на підставі виконавчих документів, то про здійснені відрахування та виплати
підприємство має звітувати перед державним
виконавцем (п. 7.8 Інструкції № 512/5). Форма
такого звіту наведена в додатку 1 до Інструкції
№ 512/5.
Підприємство має подавати такий звіт за
адресою, вказаною у виконавчому документі,
кожні шість місяців. Якщо строк відрахування та виплати аліментів менше шести місяців,
звіт подається після закінчення строку виплат. У разі звільнення працівника подається
окремий звіт за період із моменту подання
останнього звіту до моменту звільнення працівника. Він долучається до матеріалів виконавчого провадження.

Відповідальність працівника
та роботодавця
За порушення порядку сплати аліментів чинним законодавством передбачена відповідальність як для працівника — платника аліментів, так і для посадових осіб підприємства.
Так, із працівника, який добровільно сплачує аліменти, але порушує терміни сплати,
що, у свою чергу, призводить до виникнення
заборгованості, може бути стягнено неустой-
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За порушення порядку сплати
аліментів передбачена
відповідальність як для працівника —
платника аліментів, так і для
посадових осіб підприємства
ку (пеню) в розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення
(ст. 196 СКУ). За злісне ухиляння від сплати
аліментів порушника може бути притягнено
до кримінальної відповідальності.
Якщо аліменти стягуються за виконавчим
документом, відповідальність покладається на
винних у цьому посадових осіб підприємства.
Так, за невиконання законних вимог державного
виконавця, несвоєчасне подання або неподання
звітів про відрахування із зарплати боржника,
неподання або подання неправдивих відомостей
про доходи і майновий стан платника аліментів,
неповідомлення про його звільнення, зміну місця роботи винні особи несуть відповідальність у
встановленому законодавством порядку (ст. 90
Закону № 606). Згідно зі статтею 18813 КУпАП
на них може бути накладено адмінштраф у розмірі від 20 до 70 нмдг (від 340 до 1190 грн). За
умисне невиконання посадовими особами підприємства рішень суду або перешкоджання їх
виконанню вони можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності. 

Кадровик України

ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Катерина Кравченко,

головний спеціаліст відділу обліку кадрів
та нагородної роботи
Департаменту персоналу ДСНС

Особливості
проходження служби
цивільного захисту
особами рядового та
начальницького складу
Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI (далі — Кодекс);
 Закон України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» від 5 березня 2009 р.
№ 1068-VI (далі — Закон № 1068);
 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-XII (далі — Закон № 2232);
 Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI
(далі — Закон № 3206);
 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затверджене постановою КМУ від 11 липня 2013 р. № 593 (далі — Положення
№ 593);
 Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС).

С

лужба цивільного захисту — це державна
служба особливого характеру, покликана забезпечувати пожежну охорону,
захист населення і територій від негативного впливу надзвичайних ситуацій, запобігати
й реагувати на надзвичайні ситуації, ліквідову-
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вати їх наслідки в мирний час та особливий
період.
До персоналу (кадрів) органів управління та
сил цивільного захисту належать особи рядового й начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту за контрактом, державні
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службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір.
Перелік посад для їх призначення та перелік посад, що підлягають заміщенню особами
рядового й начальницького складу служби цивільного захисту, затверджуються ДСНС, яка
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту.
Порядок проходження громадянами України служби цивільного захисту визначається
Кодексом та Положенням № 593. На рядовий і
начальницький склад такої служби поширюється дія Дисциплінарного статуту, затвердженого
Законом № 1068.

Прийняття на службу
На службу цивільного захисту із зарахуванням
до кадрів ДСНС приймаються на конкурсній та
контрактній основі громадяни України з пов
ною загальною середньою освітою, які досягли
18-річного віку, відповідають кваліфікаційним
вимогам і здатні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати
службовий обов’язок.
Особи, зараховані на перший курс навчальних закладів цивільного захисту, віком від 17 років, у т. ч. ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, прирівнюються до осіб,
прийнятих на службу цивільного захисту.
Жінки, які відповідають умовам прийняття
на службу цивільного захисту, можуть бути
прийняті на таку службу за наявності вакант
них штатних посад, не пов’язаних з ризиком
для життя, що можуть бути заміщені особами
рядового й начальницького складу — жінками.
Перелік вказаних посад затверджено наказом
МНС «Про введення в дію Переліку посад, що
підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та відповідних їм спеціальних
звань» від 31 травня 2008 р. № 424.
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Особи, які приймаються на службу цивільного захисту та призначаються на посади рядового
й молодшого начальницького складу, проходять
первинну професійну підготовку, а на посади середнього та старшого начальницького складу —
перепідготовку або спеціалізацію у відповідних
навчальних закладах цивільного захисту.
У разі прибуття до ДСНС осіб з інших органів
державної влади для подальшого проходження
служби вони приймаються на службу цивільного захисту за контрактом, зараховуються в
кадри ДСНС з присвоєнням їм відповідних спеціальних звань цієї служби в порядку переатестування та з призначенням на посади.
Не може бути прийнята на службу цивільного захисту особа, яка була засуджена за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена або
не знята в установленому законом порядку, або
на яку протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
Трудові відносини працівників органів управління та сил цивільного захисту регулюються
законодавством про працю, державну службу
та укладеними трудовими договорами (конт
рактами). Для проходження служби цивільного
захисту можуть бути укладені такі контракти:
 про проходження служби цивільного захисту — з особою, яка призначається на посаду рядового або начальницького складу такої
служби;
 про навчання (проходження служби цивільного захисту) — з особою, зарахованою до
навчального закладу цивільного захисту;
 про перебування в резерві служби цивільного захисту — з особою, зарахованою до
резерву такої служби в порядку, передбаченому
Кодексом.
Контракт щодо проходження служби ци
вільного захисту укладається на строк:
 від трьох до п’яти років — з особами, які
приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами рядового й молодшого начальницького складу;
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Після укладення контракту видається
наказ по особовому складу про
прийняття на службу цивільного
захисту і призначення на посаду
 від трьох до десяти років — з особами, які
приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами середнього, старшого та вищого начальницького складу;
 навчання — з особами, зарахованими до
вищих навчальних закладів цивільного захисту;
 п’ять років — з особами, які зараховуються до резерву служби цивільного захисту.
Форма, порядок і правила укладення конт
ракту, його припинення (розірвання) та наслідки
цього визначаються Положенням № 593.
Після укладення контракту видається наказ
по особовому складу про прийняття на службу
цивільного захисту і призначення на посаду.

Порядок присвоєння та позбавлення
спецзвань
Присвоєння та позбавлення спеціальних звань
служби цивільного захисту, пониження та поновлення в таких званнях, а також присвоєння
їх особам, які проходили військову службу або
службу осіб рядового й начальницького складу
в інших органах державної влади та мають військові або інші спеціальні звання, у разі зарахування їх на службу цивільного захисту здійснюється в порядку, встановленому Положенням
№ 593.
Перше спеціальне звання служби цивільного
захисту від рядового до старшого прапорщика
включно присвоюється керівником (начальником) відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, якому надано право приймати
таких осіб на службу. Перше спеціальне звання
служби цивільного захисту від молодшого лей-
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тенанта до полковника включно присвоюється
головою ДСНС.
Особам, які проходять службу цивільного
захисту, присвоюються такі спеціальні звання:
 рядовий склад — рядовий служби цивільного захисту;
 молодший начальницький склад — молодший сержант служби цивільного захисту,
сержант служби цивільного захисту, старший
сержант служби цивільного захисту, старшина
служби цивільного захисту, прапорщик служби
цивільного захисту, старший прапорщик служби цивільного захисту;
середній начальницький склад — молодший лейтенант служби цивільного захисту,
лейтенант служби цивільного захисту, старший
лейтенант служби цивільного захисту, капітан
служби цивільного захисту;
 старший начальницький склад — майор
служби цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту;
 вищий начальницький склад — генералмайор служби цивільного захисту, генераллейтенант служби цивільного захисту, генералполковник служби цивільного захисту, генерал
служби цивільного захисту.
Особам, зарахованим до вищих навчаль
них закладів цивільного захисту за денною
формою навчання, одночасно з прийняттям
на службу цивільного захисту і призначенням
на посаду курсанта присвоюється спеціальне
звання рядового складу, якщо вони не мають
військових чи інших спецзвань. Зазначеним
особам, які мають військове звання запасу або
спецзвання, присвоюється в порядку переатестування спеціальне звання служби цивільного
захисту, що відповідає такому військовому або
спеціальному званню.
Чергові спеціальні звання присвоюються
особам рядового й начальницького складу в послідовному порядку після закінчення встановленого строку вислуги в попередньому званні
за умови відповідності чергового спецзвання
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спеціальному званню, передбаченому штатом
(штатним розписом) за займаною посадою, та
відсутності дисциплінарних стягнень.
Чергові спеціальні звання рядового й на
чальницького складу присвоюються керівниками (начальниками) відповідно до номенклатури посад:
 начальниками навчальних закладів цивільного захисту, які готують фахівців на посади
молодшого начальницького складу, — до старшого прапорщика служби цивільного захисту
включно;
 керівниками (начальниками) органів чи
підрозділів цивільного захисту, яким надано
право призначати на посади, — до майора служби цивільного захисту включно;
 головою ДСНС — до полковника служби
цивільного захисту включно.
Спеціальні звання вищого начальницького
складу присвоюються Президентом України відповідно до чинного законодавства.
Чергові спеціальні звання можуть при
своюватись на один ступінь вище спеціального
звання, передбаченого штатом (штатним розписом) за займаною посадою, а також достроково:
 головою ДСНС — особам середнього та
старшого начальницького складу;
 керівниками (начальниками) відповідних органів чи підрозділів цивільного захисту,
які мають право призначати на посади, — особам рядового і молодшого начальницького
складу.
Чергові спеціальні звання на один ступінь
вище спеціального звання, передбаченого штатом (штатним розписом) за займаною посадою,
можуть присвоюватися в порядку заохочення
за хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових
обов’язків, або за досягнення високих показників у професійній діяльності та успішне й сумлінне виконання службових обов’язків після закінчення встановленого строку вислуги в спеціальному званні особам рядового й начальницького
складу, які мають:
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Після зняття дисциплінарного
стягнення особи рядового й
начальницького складу, понижені в
спеціальному званні на один ступінь,
поновлюються в попередньому
спецзванні
 вчене звання або науковий ступінь;
 статус учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС;
 статус учасника бойових дій;
 не менш як півтора встановленого строку
вислуги в попередньому спецзванні.
Чергове спеціальне звання начальницького
складу може бути присвоєно вдруге достроково або на один ступінь вище спецзвання, передбаченого штатним розписом за займаною
посадою, лише особам начальницького складу
служби цивільного захисту, зокрема які здійснили героїчний вчинок під час рятування життя
людей у надзвичайній ситуації, ліквідації її наслідків, за рішенням голови ДСНС.
Згідно з Дисциплінарним статутом служби
цивільного захисту особи рядового й начальницького складу можуть бути понижені в спеціальному званні або позбавлені його за вироком
суду. На підставі вироку суду про пониження в
спецзванні видається відповідний наказ по особовому складу.
Після зняття дисциплінарного стягнення особи рядового й начальницького складу, понижені
в спеціальному званні на один ступінь, поновлюються в попередньому спецзванні.
Особам начальницького складу, які звільняються зі служби цивільного захисту в запас або
відставку за віком, станом здоров’я, у зв’язку
зі скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів за умови наявності
вислуги 25 і більше років, у т. ч. у пільговому
обчисленні, у разі закінчення встановленого
строку вислуги в спецзванні може бути приКадровик України
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своєно головою ДСНС за поданням керівників
(начальників) відповідних органів чи підрозділів
цивільного захисту чергове спеціальне звання на
один ступінь вище спецзвання, передбаченого
штатним розписом за займаною посадою.

Строки вислуги та інші нюанси
проходження служби
Для молодшого начальницького складу установлюються такі строки вислуги в спеціальних
званнях:
 молодшого сержанта служби цивільного
захисту — один рік;
 сержанта служби цивільного захисту —
два роки;
 старшого сержанта служби цивільного
захисту — три роки;
 прапорщика служби цивільного захисту — п’ять років.
Строки вислуги у спеціальних званнях рядового, старшини та старшого прапорщика служби цивільного захисту не встановлюються.
Для осіб середнього і старшого началь
ницького складу встановлюються такі строки
вислуги в спеціальних званнях:
 молодшого лейтенанта служби цивільного захисту — один рік;
 лейтенанта служби цивільного захисту —
два роки;
 старшого лейтенанта служби цивільного
захисту — три роки;
 капітана служби цивільного захисту — три
роки;
 майора служби цивільного захисту — чотири роки;
 підполковника служби цивільного захисту — п’ять років.
Для льотного складу авіаційних підрозді
лів органів чи підрозділів цивільного захисту
встановлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях середнього і старшого начальницького складу:
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 молодшого лейтенанта служби цивільного захисту — один рік;
 лейтенанта служби цивільного захисту —
два роки;
 старшого лейтенанта служби цивільного
захисту — два роки;
 капітана служби цивільного захисту — три
роки;
 майора служби цивільного захисту — три
роки;
 підполковника служби цивільного захисту — чотири роки.
Граничний вік перебування на службі ци
вільного захисту встановлюється для:
 осіб рядового, молодшого і середнього
начальницького складу — до 50 років;
 осіб старшого начальницького складу —
до 55 років;
 осіб вищого начальницького складу — до
60 років.
Особи рядового й начальницького складу
служби цивільного захисту, які мають високу
професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за
станом здоров’я для проходження служби, можуть бути залишені за рішенням керівника ДСНС
на службі понад граничний вік до п’яти років.
У виняткових випадках за рішенням голови ДСНС строк служби може бути продовжено
повторно до п’яти років, а особам начальницького складу, які проходять службу в навчальних
закладах та наукових установах і мають науковий ступінь або вчене звання, — до 10 років.

Дисциплінарні стягнення
Крім дисциплінарних стягнень, передбачених
КЗпП, до осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту застосовуються й
інші. Їх види та порядок застосування регулюються Законом № 1068.
Так, на осіб рядового й начальницького
складу за порушення службової дисципліни
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можуть накладатися такі види дисциплінарних
стягнень: зауваження; догана; сувора догана;
попередження про неповну службову відповідність; звільнення зі служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту чи через
службову невідповідність.
На осіб начальницького складу за порушення службової дисципліни, крім зазначених
в пункті 68 Закону №1068, можуть накладатися
дисциплінарні стягнення у вигляді: звільнення
з посади; пониження у спеціальному званні на
один ступінь.
На курсантів і слухачів навчальних закладів
ДСНС можуть накладатися такі види дисциплінарних стягнень: зауваження; догана; сувора
догана; позбавлення чергового звільнення з
розташування навчального закладу (підрозділу); позачергове призначення в наряд на службу
(за винятком призначення до складу варти або
черговим підрозділу).
Дисциплінарні стягнення у вигляді звільнення з посади, пониження у спеціальному званні
на один ступінь, звільнення зі служби у зв’язку із
систематичним невиконанням умов контракту
або через службову невідповідність не застосовуються до осіб начальницького складу, призначення на посади яких та присвоєння спеціальних звань яким здійснюються Президентом
України.
Право притягати до дисциплінарної відповідальності осіб вищого начальницького складу
органів і підрозділів цивільного захисту має право тільки керівник ДСНС.
Прямі начальники, які обіймають посади,
передбачені штатним розписом для осіб молодшого начальницького складу, за вчинення дисциплінарних правопорушень мають право накладати на підлеглих дисциплінарне стягнення
у вигляді зауваження. Наприклад, за допущення
порушення службової дисципліни, неналежне
виконання службових обов’язків, за невиконання наказів та розпоряджень, за допущення порушення службової дисципліни, неякісне виконання посадових обов’язків тощо.

46

За порушення службової дисципліни, за невиконання наказів і розпоряджень ДСНС може
накладатися попередження про неповну служ
бову відповідність. Таке дисциплінарне стягнення застосовується одноразово.
Дисциплінарне стягнення у вигляді догани
накладається на осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту за такі дії:
неналежний контроль за виконавчою діяльністю
підлеглого особового складу, за скоєння грубого дисциплінарного проступку (вживання алкогольних напоїв у службовий час), за неналежне
виконання посадових обов’язків, самоусунення
від виконання своїх службових обов’язків, за порушення вимог наказів ДСНС тощо.
Сувору догану можуть накласти за неналежну організацію службової діяльності в підпорядкованому підрозділі, за грубе порушення службової дисципліни, а саме порушення статутних
правил несення служби, за допущені порушення
фінансової дисципліни та вимог бюджетного законодавства тощо.
За грубий дисциплінарний проступок, що
виявляється в перевищенні службових повноважень (наприклад, неналежний контроль за використанням пально-мастильних матеріалів для
гасіння пожеж на території зони відповідальності, що призвело до зниження боєздатності підрозділу, а також за прогул, прибуття на службу
із залишками алкогольного сп’яніння, за порушення присяги працівника ДСНС), накладається
дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з
посади.
Дисциплінарні стягнення у вигляді зауваження, позачергового призначення в наряд на
службу (за винятком призначення до складу
варти або черговим підрозділу), позбавлення
чергового звільнення з розташування навчального закладу (підрозділу) можуть накладатися
відданим усно або виданим письмово наказом.
Інші види дисциплінарних стягнень, передбачені пунктами 68–70 Закону № 1068, на осіб рядового й начальницького складу накладаються
письмово наказом.
Кадровик України
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Прийняттю начальником рішення про
накладення на підлеглого
дисциплінарного стягнення за грубий
дисциплінарний проступок може
передувати службове розслідування
Особа рядового й начальницького складу поновлюється на посаді за наказом по особовому
складу після зняття дисциплінарного стягнення
за наказами, виданими посадовими особами,
яким надано право знімати накладене дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади та
призначати на відповідні посади.
Якщо посада, на якій особа рядового й начальницького складу перебувала до застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді
звільнення з посади, зайнята іншою особою та
відсутні вакантні рівнозначні посади, особа рядового чи начальницького складу залишається
на посаді, на яку її було призначено в порядку
накладення дисциплінарного стягнення, та має
переважне право на призначення в разі вивільнення рівнозначної посади.
Звільнення осіб рядового й начальницького
складу зі служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту або через службову
невідповідність є крайнім заходом дисциплінар
ного впливу і може застосовуватися в разі, якщо
раніше вжиті заходи дисциплінарного впливу не
дали позитивних результатів або якщо вчинене
дисциплінарне правопорушення не сумісне з перебуванням на службі цивільного захисту.
Накладенню дисциплінарного стягнення пе
редує отримання від порушника дисципліни
письмового пояснення. У разі відмови такої особи дати письмове пояснення її безпосередній
начальник складає про це акт.
Прийняттю начальником рішення про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення за грубий дисциплінарний проступок
може передувати службове розслідування.
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Його проведення призначається наказом начальника з метою з’ясування всіх обставин, а
також уточнення причин і умов, що призвели до
вчинення дисциплінарного правопорушення,
встановлення ступеня його тяжкості та розміру
заподіяної шкоди.
Дисциплінарне стягнення може бути накладене не пізніше ніж протягом 30 днів від дня,
коли про правопорушення стало відомо начальнику, а в разі проведення за фактом вчинення
правопорушення службового розслідування —
від дня закінчення службового розслідування,
не враховуючи періоду тимчасової непраце
здатності або перебування у відпустці порушника дисципліни.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладено в період тимчасової непрацездатності
або перебування особи рядового чи начальницького складу у відпустці, або якщо з дня вчинення правопорушення минуло більше року.
Особа рядового або начальницького складу
має право оскаржити накладене на неї дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його
накладення старшому за підпорядкованістю начальнику або в суді.
У разі застосування дисциплінарного стяг
нення у вигляді звільнення особи рядового й
начальницького складу з посади наказ про накладення такого стягнення видається посадовою особою, якій надано право призначати на
таку посаду.

Переміщення по службі
Особи рядового й начальницького складу, переміщені з вищих посад на нижчі, можуть просуватися по службі з урахуванням вимог Положення
№ 593, а понижені в посаді в порядку дисциплінарного стягнення — після того як таке стягнення буде знято в установленому порядку.
Призначення осіб рядового й начальницького складу (переміщення по службі) здійснюється:
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Дисциплінарне стягнення не може
бути накладено в період тимчасової
непрацездатності або перебування
особи рядового чи начальницького
складу у відпустці, або якщо з дня
вчинення правопорушення минуло
більше року

 на вищі посади — в порядку просування
по службі;
 на рівнозначні посади:
 в інтересах служби для більш доцільного
використання за фахом чи досвідом практичної
роботи;
 у разі проведення планової заміни, ротації
кадрів;
 за особистим проханням з урахуванням
ділових і особистих якостей, рівня професійної
підготовки і досвіду практичної роботи;
 у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів;
 за сімейними обставинами;
 за станом здоров’я — на підставі висновку
центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС;
 на нижчі посади:
 у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів;
 за станом здоров’я — на підставі висновку
центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС;
 з урахуванням ділових і особистих якостей, рівня професійної підготовки і досвіду
практичної роботи — за результатами атестації;
 за особистим проханням;
 у порядку накладення дисциплінарного
стягнення.
У разі призначення особи рядового й начальницького складу на нижчу посаду в порядку
накладення дисциплінарного стягнення відповідний наказ доводиться до відома такої особи
шляхом його оголошення;
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 у зв’язку зі вступом до навчального закладу цивільного захисту зі звільненням з посади,
а також у зв’язку із закінченням навчання в навчальному закладі цивільного захисту.
Якщо особа рядового й начальницького
складу за станом здоров’я не може виконувати
обов’язки на посаді, яку вона обіймає, така особа в обов’язковому порядку переміщується на
іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду, на
якій їй згідно з висновком лікарсько-експертної
комісії ДСНС дозволяється виконувати службові обов’язки. У разі відсутності таких вакантних
посад особа рядового й начальницького складу
звільняється зі служби за станом здоров’я.
Особи рядового й начальницького складу, які
мають статус учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС або учасника бойових дій,
у разі проведення організаційно-штатних заходів
мають переважне право залишитися на службі.

Атестування
Атестування осіб рядового й начальницького
складу відбувається на підставі Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного
захисту, затвердженого наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 10 вересня 2014 р.
№ 929, та проводиться з метою визначення рівня професійної підготовки, ділових та моральних якостей, відповідності займаним посадам.
Для цього утворюються:
Вища атестаційна комісія — в апараті
ДСНС;
атестаційна комісія — в органі чи підрозділі цивільного захисту, а в разі потреби і в підпорядкованих їм підрозділах.
Склад атестаційної комісії щороку визначається наказом керівника (начальника) відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту.
Не підлягають атестуванню особи рядового
й начальницького складу служби цивільного захисту, які перебувають:
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 на займаній посаді менше одного року;
 у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.
Атестування зазначених осіб проводиться не
раніше ніж через рік після початку виконання
ними службових обов’язків.

Припинення (розірвання) контракту
Особи рядового й начальницького складу звільняються зі служби цивільного захисту в:
 запас Збройних Сил України (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи
не досягли граничного віку перебування в запасі,
встановленого статтею 26 Закону № 2232, і за
станом здоров’я придатні до військової служби;
 відставку, якщо звільнені особи досягли
граничного віку перебування в запасі, встановленого Законом № 2232, або визнані військоволікарськими комісіями непридатними за станом
здоров’я до військової служби із зняттям з військового обліку.
Контракт припиняється (розривається),
а особи рядового й начальницького складу
звільняються зі служби цивільного захисту у
зв’язку із:
 закінченням строку контракту;
 досягненням граничного віку перебування на службі;
 станом здоров’я — на підставі висновку
(постанови) центральної лікарсько-експертної
комісії центрального органу виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, про
непридатність або обмежену придатність до
служби;
 скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів;
 поданням заяви особою, яка звільняється
у зв’язку із сімейними обставинами або з інших
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поважних причин, перелік яких встановлюється
постановою КМУ «Про затвердження переліку
сімейних обставин та інших поважних причин,
що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу» від 12 червня
2013 р. № 413;
систематичним невиконанням умов конт
ракту особою рядового чи начальницького
складу;
систематичним невиконанням умов конт
ракту керівництвом органу управління, фор
мування чи підрозділу, навчального закладу,
наукової установи, іншої організації центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері цивільного захисту, а також центрального
органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної
безпеки;
 набранням законної сили обвинувальним
вироком суду. У такому випадку особи підлягають звільненню з посад у триденний строк з дня
отримання відповідним органом або підрозділом цивільного захисту копії судового рішення,
яке набрало законної сили;
 призовом на строкову військову службу
на підставі рішення районної (міської) призивної комісії;
 неможливістю переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням
близькій особі;
 набуттям громадянства іншої держави;
 в інших випадках, передбачених законом.
Контракт припиняється (розривається),
а особи начальницького складу звільняються зі
служби цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень,
передбачених Законом № 3206.
Якщо осіб рядового чи начальницького складу на підставі клопотань керівників органів дер-
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жавної влади направлено для подальшого проходження служби до іншого органу державної
влади з виключенням з кадрів ДСНС, контракт
про проходження служби цивільного захисту
також припиняється (розривається), про що
в ньому робиться відповідний запис згідно
з пунктами 90–91 Положення № 593.

Створення резерву служби
цивільного захисту
Для доукомплектування сил цивільного захисту
на час мобілізації ДСНС створює резерв служби
цивільного захисту (ст. 107 Кодексу). Контракт
про перебування в резерві такої служби укладається на добровільній основі з громадянином
України, який отримав освіту в навчальному закладі цивільного захисту або звільнився із служби цивільного захисту чи військової служби в
запас, здатний за станом здоров’я проходити
згадану службу та не досяг граничного віку перебування на ній.
Особа, яка уклала контракт про перебування
в резерві служби цивільного захисту:
 зараховується до резерву цієї служби і
вважається такою, що перебуває на спеціальному обліку, — протягом строку дії контракту;
 приймається на час мобілізації на умовах,
визначених цим контрактом, на службу цивіль-
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ного захисту для виконання обов’язків за посадою, передбаченою відповідним штатним розписом.
За особою, прийнятою на службу цивільного
захисту на основі контракту про перебування в
резерві такої служби, під час цільової мобілізації
зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві,
в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності (ст. 107 Кодексу).
Звільнення зі служби цивільного захисту осіб, прийнятих на таку службу на основі
контрактів про перебування в резерві служби
цивільного захисту, здійснюється на підставі
рішення, прийнятого в порядку, передбаченому Законом України «Про правовий режим
надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р.
№ 1550-III та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня
1993 р. № 3543-XII.
Стосовно осіб, які зараховуються до резерву служби цивільного захисту, і за умовами,
визначеними контрактом, прийматимуться на
час мобілізації на таку службу для виконання
обов’язків осіб начальницького складу, за їх
письмовою згодою проводиться спеціальна
перевірка в порядку, встановленому Законом
№ 3206. 
Закінчення читайте в наступному номері
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У

попередньому номері журналу ми
розглянули основні питання, що стосуються сфери управління персоналом і правовідносин між роботодавцями й працівниками та регулюються Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р.
№ 435-IV (далі — ЦК). У цій статті зупинимося
на положеннях Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГК),
до якого кадровикам також іноді доводиться
звертатися в процесі роботи, хоча він безпосередньо і не регулює трудових правовідносин. Зокрема, знання ГК можуть знадобитися
для правильного розуміння деяких понять, які
зустрічаються в трудовому законодавстві, для
розробки і оформлення документації, класифікації працівників або прийняття рішень у
сфері управління персоналом щодо роботи
окремих категорій працівників підприємства у
процесі його господарської діяльності або за
наслідками їхніх дій у ході такої діяльності.
Також ГК містить норми, наприклад, щодо
праці найманих працівників, які є аналогічними або подібними до таких же норм трудового законодавства і тому за необхідності
можуть бути використані під час вирішення
питань правовідносин з працівниками підприємства або керівниками деяких органів
управління ним.
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Загальні положення ГК
Відповідно до статті 1 ГК цей нормативний акт:
 визначає основні засади господарювання в Україні;
 регулює господарські відносини, що
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності (господарювання) між суб’єктами господарювання (господарськими організаціями), а також між цими
суб’єктами та іншими учасниками відносин
у сфері господарювання.
Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у
сфері суспільного виробництва, спрямована
на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного
характеру, що мають цінову визначеність.
До інших учасників відносин у сфері гос
подарювання (крім суб’єктів господарювання)
належать споживачі, органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни,
громадські та інші організації, які виступають
засновниками суб’єктів господарювання чи
здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
Сферу господарських відносин становлять:
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 господарсько-виробничі;
 організаційно-господарські;
 внутрішньогосподарські відносини.
Зокрема, до внутрішньогосподарських від
носин належать такі, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання,
та відносини суб’єкта господарювання з його
структурними підрозділами.
Згідно зі статтею 4 ГК він не регулює таких
відносин, як майнові та особисті немайнові
відносини, що регулюються ЦК, трудові від
носини та деякі інші.
У той же час у статті 19 ГК зазначається,
що під час господарської діяльності суб’єктів
господарювання держава здійснює контроль,
серед іншого, і в таких сферах, як виробництво та праця, зокрема за безпекою виробництва й праці та додержанням законодавства
про працю.

немайнових благ за неналежне виконання
або невиконання працівником постачаль
ника (покупця) службових обов’язків, що
випливають з укладеного чи пов’язані з
укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або
могло призвести до отримання відповідним
конкурентом переваг перед покупцем (замовником).
До такого працівника прирівнюється й
інша особа, яка згідно зі своїми повноваженнями приймає рішення від імені постачальника (покупця) про поставку (придбання) товару, виконання робіт, надання послуг, впливає
на прийняття такого рішення або якимось чином пов’язана з ним.

Захист суб’єктів господарювання від
недобросовісної конкуренції

Згідно зі статтею 44 ГК підприємництво (комерційна господарська діяльність) здійснюється, серед іншого, і на основі вільного най
му підприємцем працівників. Статтею 46 ГК
визначено, що підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо викорис
тання їх праці.
При укладенні трудового договору (конт
ракту, угоди) підприємець зобов’язаний забезпечити:
 належні й безпечні умови праці;
 оплату праці не нижчу від визначеної
законом та її своєчасне одержання працівниками;
 інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне
забезпечення відповідно до законодавства
України.
Зазначені умови праці згідно зі статтею
54 ГК мають бути забезпечені і при укладанні
трудового договору суб’єктом господарювання, який здійснює некомерційну господарську діяльність.

Про захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції йдеться у главі 3
ГК. Згідно зі статтею 32 ГК недобросовісною
конкуренцією є неправомірне використання
ділової репутації суб’єктів господарювання,
створення їм перешкод у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у
конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної та
ємниці, а також інші дії, що суперечать правилам, торговим та іншим звичаям у підприємницькій діяльності. Відповідно до статті 34
ГК перешкодою в процесі конкуренції, серед
іншого, вважається і підкуп працівника постачальника або покупця (замовника).
Під підкупом працівника постачальника
(покупця, замовника) розуміється надання
або пропонування йому відповідним конкурентом безпосередньо або через посередника матеріальних цінностей, майнових або
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Суб’єкт господарювання може мати
печатки. Для їх виготовлення не передбачено одержання документів дозвільного характеру
Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм
підприємницької діяльності, рівні права та
рівні можливості для залучення й використання матеріально-технічних, фінансових,
трудових, інформаційних, природних та інших
ресурсів (ст. 47 ГК). Якщо громадянин, який
працює в підприємця за наймом, у передбачених законом випадках буде залучений до
виконання в робочий час державних або громадських обов’язків, то орган, який прийняв
таке рішення, має відшкодувати підприємцю
збитки.
Відповідно до статті 55 ГК суб’єкти господарювання залежно від кількості працюю
чих та доходів від будь-якої діяльності за рік
можуть належати до:
 суб’єктів малого підприємництва (не
більше 50 працівників), у т. ч. до суб’єктів мік
ропідприємництва (не більше 10 працівників);
 середнього;
 великого підприємництва (понад 250
працівників).

Утворення суб’єктів господарювання
Згідно зі статтею 56 ГК суб’єкт господарю
вання — господарська організація, що може
бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними)
органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням
інших органів, організацій і фізичних осіб
шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу,
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перетворення діючої (діючих) господарської
організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.
Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення
або засновницький договір, а у випадках,
передбачених законом, статут (положення)
суб’єкта господарювання (ст. 57 ГК). В установчих документах мають бути зазначені:
 найменування суб’єкта господарювання;
 мета й предмет господарської діяльності;
 склад і компетенція його органів управ
ління;
 порядок прийняття ними рішень;
 порядок формування майна, розподілу
прибутків та збитків;
 умови реорганізації та ліквідації суб’єкта,
якщо інше не передбачено законом.
Докладніше зміст окремих видів установчих
документів визначено в частинах третій–п’ятій
статті 57 ГК.
Також згідно зі статтею 581 ГК суб’єкт господарювання може мати печатки. Для їх виготовлення не передбачено одержання документів
дозвільного характеру. Зауважимо, що зазначена норма у ГК з’явилася нещодавно, у 2014 р.,
після ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від
15 квітня 2014 р. № 1206-VII. Раніше ж суб’єкти
господарювання були змушені отримувати печатки в обов’язковому порядку, до того ж процедура їх виготовлення (отримання) була достатньо складною.

Підприємство
Відповідно до статті 62 ГК підприємство — це
самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади
або органом місцевого самоврядування, або
іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематич-
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ного здійснення виробничої, науково-до
слідної, торговельної, іншої господарської
діяльності в порядку, передбаченому ГК та
іншими законами.
Підприємство є юридичною особою, має
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки. Воно може створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної
господарської діяльності. Залежно від форм
власності в Україні можуть бути такі види підприємств:
 приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта
господарювання (юридичної особи);
 підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної
власності);
 комунальне підприємство, що діє на
основі комунальної власності територіальної
громади;
 державне підприємство, що діє на основі державної власності;
 підприємство, засноване на змішаній
формі власності (на базі об’єднання майна
різних форм власності);
 спільне комунальне підприємство, що
діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами — суб’єктами співробітництва.
Крім того, можуть бути підприємства з
іноземними інвестиціями (якщо іноземна
інвестиція не менше 10 % статутного капіталу), іноземні (іноземна інвестиція становить
100 % статутного капіталу), а також:
 унітарні — створюється одним заснов
ником, який виділяє необхідне для цього майно, формує відповідно до закону статутний
капітал, не поділений на частки (паї), затвер
джує статут, розподіляє доходи, безпосеред
ньо або через керівника, який ним призна
чається, керує підприємством і формує його
трудовий колектив на засадах трудового
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Питання організаційної структури
підприємства детально розглядаються в статті 64 ГК, до якої найчастіше
звертаються кадровики
найму, вирішує питання його реорганізації
та ліквідації. Зокрема, унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства,
засновані на власності об’єднання громадян,
релігійної організації або на приватній власності засновника.
 корпоративні — створюються двома
або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання
майна та/або підприємницької чи трудової
діяльності засновників (учасників), їх спіль
ного управління справами, на основі корпоративних прав, у т. ч. через органи, що ними
створюються, участі засновників (учасників)
у розподілі доходів та ризиків підприємства.
Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі
господарського товариства, а також інші підприємства, в т. ч. засновані на приватній власності двох або більше осіб.
Крім того, у разі існування залежності від
іншого підприємства, передбаченої статтею
126 ГК, підприємство визнається дочірнім.

Організаційна структура
підприємства
Питання організаційної структури підприємства детально розглядаються в статті 64 ГК,
до якої найчастіше звертаються кадровики в
разі їх участі в підготовці проектів організаційних документів (штатних розписів, поло
жень про структурні підрозділи тощо):
 Підприємство може складатися з вироб
ничих структурних підрозділів (виробництв,
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цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних
структурних підрозділів апарату управління
(управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
 Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються
положеннями про них, які затверджуються в
порядку, визначеному статутом підприємства
або іншими установчими документами.
 Підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і штатний розпис.
 Підприємство має право створювати
філії, представництва, відділення та інші від
окремлені підрозділи, погоджуючи питання
про їх розміщення з органами місцевого
самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і
діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. За необхідності
через такі підрозділи підприємства можуть
відкривати рахунки в установах банків відповідно до закону (у т. ч. для розрахунків по
оплаті праці з працівниками таких структурних підрозділів, зокрема відповідно до
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 р.
№ 492).
 Діяльність розташованих на території
України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється ГК та іншими законами.

Управління підприємством
Стаття 65 ГК, яка може знадобитися кадровикам під час підготовки документів щодо прав,
обов’язків та повноважень керівників підприємств (різних положень, трудових договорів,
посадових інструкцій тощо), стосується пи-
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У разі найму керівника
підприємства з ним укладається
контракт
тань управління підприємством. У ній, зокрема, визначено таке.
 Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих докумен
тів на основі поєднання прав власника щодо
господарського використання свого майна і
участі в управлінні трудового колективу.
 Власник здійснює свої права щодо
управління підприємством безпосередньо
або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.
 Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або
уповноважений ним орган призначає (оби
рає) керівника підприємства.
 У разі найму керівника підприємства з
ним укладається договір (контракт), в якому
визначаються строк найму, права, обов’язки і
відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення
його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
 Керівник підприємства без доручення діє
від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та
порядку, визначених установчими документами.
 Керівника підприємства може бути
звільнено з посади достроково на підставах,
передбачених договором (контрактом) відповідно до закону.
 На всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або
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уповноваженим ним органом і трудовим
колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний дого
вір, яким регулюються виробничі, трудові та
соціальні відносини трудового колективу з
адміністрацією підприємства. Вимоги до
змісту і порядок укладення колективних
договорів визначаються законодавством про
колективні договори.
 Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею
беруть участь у його діяльності на основі тру
дового договору (контракту, угоди) або інших
форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження тру
дового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншими установчими документами
відповідно до вимог ГК, законодавства про
окремі види підприємств, закону про трудові
колективи.
 Рішення із соціально-економічних
питань, що стосуються діяльності підприємства приймаються його органами управління
за участі трудового колективу і уповноважених ним органів.
 Особливості управління окремими видами підприємств (організаційних форм підприємств) встановлюються ГК та законами про
такі підприємства.

Соціальна діяльність підприємства
Соціальна діяльність підприємства розглядається в статті 69 ГК, яка стане у пригоді
кадровикам під час підготовки документів
щодо соціальної роботи на підприємстві (положень, додатків до колективного договору
щодо медичного обслуговування, додаткових
відпусток, забезпечення житлом тощо). Зок
рема, у статті 69 ГК зазначається, що питан
ня поліпшення умов праці, життя і здоров’я,
гарантії обов’язкового медичного страхуван-
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ня працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку ви
рішуються трудовим колективом за участю
власника або уповноваженого ним органу
відповідно до законодавства, установчих документів підприємства, колективного договору.
Також підприємство забезпечує підготов
ку кваліфікованих робітників та спеціаліс
тів, їх економічне і професійне навчання як у
власних, так і в інших навчальних закладах за
відповідними угодами. При цьому працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, відповідно до законодавства підприємство надає пільги.
Крім того, передбачається, що пенсіонери
та інваліди, які працювали до виходу на пенсію на підприємстві, користуються нарівні з
його працівниками наявними можливостями
медичного обслуговування, забезпечення
житлом, путівками до оздоровчих та профілактичних закладів, іншими соціальними
послугами й пільгами, передбаченими статутом підприємства.
Підприємство/його власник несе відповідальність в установленому законом порядку
за шкоду, завдану здоров’ю та працездатності
його працівників, і тому зобов’язане(ий)
забезпечити для всіх працівників підприємства належні й безпечні умови праці, спри
ятливі умови праці жінок та неповнолітніх,
зокрема забезпечувати їх роботою переважно в денний час; жінок, які мають малолітніх
дітей, вагітних жінок переводити на легшу
роботу з нешкідливими умовами праці, надавати їм пільги, передбачені законом.
На підприємствах зі шкідливими умова
ми праці мають створюватися окремі цехи,
дільниці для надання жінкам, неповнолітнім
та окремим категоріям працівників легшої
роботи. Також підприємство може самостійно встановлювати для своїх працівників
додаткові відпустки, скорочений робочий
день та інші пільги, а також має право заохо
Кадровик України
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Питання оплати праці
Посадовими особами є фізичні особи,
наділені повноваженнями з управління
товариством
чувати працівників інших підприємств, які
його обслуговують.
Крім того, підприємство має право забез
печувати додатковою пенсією, незалежно
від розмірів державної пенсії, працівника,
який став інвалідом на цьому підприємстві
внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання. У разі смерті працівника
під час виконання ним службових обов’язків
підприємство/власник добровільно чи за
рішенням суду забезпечують сім’ю працівника допомогою відповідно до закону.
Підприємство з правом найму робочої сили
забезпечує визначену згідно із законом кіль
кість робочих місць для працевлаштування
неповнолітніх, інвалідів, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту.
Відповідальність підприємства за невиконання
цієї вимоги встановлюється законом.
Також згідно зі статтею 177 ГК суб’єкти
господарювання зобов’язані за рішенням місцевої ради за рахунок своїх коштів відповідно до закону створювати спеціальні робочі
місця для осіб з обмеженою працездатністю
та організовувати їх професійну підготовку.
Крім того, у статті 413 ГК зазначається, що
законом встановлюються додаткові вимоги
щодо здійснення господарської діяльності
та соціальних гарантій працюючих на територіях, радіоактивно забруднених унаслідок
Чорнобильської катастрофи. Зокрема, зазначеним категоріям працівників передбачені відповідні пільги й переваги у сфері праці
згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ.
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Про питання оплати праці йдеться в таких
статтях ГК:
 статті 75, у якій, зокрема, зазначено, що
державні комерційні підприємства утворюють за рахунок прибутку (доходу) спеціальні
(цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю, у т. ч. фонд
споживання (оплати праці);
 статті 87 ГК, у якій, зокрема, визначено, що прибуток господарського товариства
утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на
оплату праці;
 статті 91 ГК, у якій зазначається, що в разі
ліквідації господарського товариства кошти,
що йому належать, розподіляються між його
учасниками, серед іншого, після оплати праці
осіб, які працюють на умовах найму.

Посадові особи
У ГК розглядається і таке поняття, як «посадова особа», яке згадується і в КЗпП. Зокрема,
у статті 89 ГК йдеться про управління діяльністю господарського товариства і зазначається, що управління такою діяльністю здійснюють його органи та посадові особи, склад
і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у встановлених законом випадках — учасники товариства.
Посадовими особами господарського
товариства є фізичні особи — голова та члени
наглядової ради, виконавчого органу, реві
зійної комісії, ревізор товариства, а також
голова та члени іншого органу товариства,
наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу
передбачено установчими документами
товариства. Обмеження щодо поєднання
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однією особою зазначених посад встановлюються законом.
У згаданій статті зазначено також, що
посадовими особами господарського товариства не можуть бути особи, службову або
іншу діяльність яких визнано Конституцією
України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким
перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом.

Виробничий кооператив
Згідно зі статтею 95 ГК виробничим коопе
ративом визнається добровільне об’єднання
громадян (чисельністю не менше трьох осіб)
на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що
базується на їх особистій трудовій участі та
об’єднанні майнових пайових внесків, участі в
управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх
участі в його діяльності.
Відповідно до статті 96 ГК серед принципів
діяльності виробничого кооперативу можна
виокремити такі:
 добровільність членства громадян у
кооперативі та вільний вихід з нього;
 особиста трудова участь членів кооперативу в діяльності підприємства;
 рівні права членів кооперативу під час
прийняття рішень;
 розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх трудової та майнової
участі в діяльності кооперативу;
 контроль членів кооперативу за його
роботою в порядку, визначеному статутом.
Вступити до виробничого кооперативу
можна на підставі письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступний та
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пайовий внески в порядку, визначеному його
статутом. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття в члени кооперативу
підлягає затвердженню загальними зборами.
Порядок прийняття такого рішення та його
затвердження також визначається статутом.
Члени правління кооперативу працюють
переважно на громадських засадах. У той же
час у статуті може бути передбачено винагороду за їх роботу.
Таким чином, хоча трудова участь членів
кооперативу в його діяльності й подібна до
праці найманих працівників на підприємстві
іншої організаційної форми, у той же час такі
правовідносини членів кооперативу не є трудовими (не регулюються нормами трудового
права) і тому оформлюються не трудовим договором, а в іншій спосіб. Як правило, права
та повноваження членів виробничого кооперативу мають інший характер, ніж права та
повноваження найманих працівників, які виконують аналогічну або подібну роботу.
Згідно зі статтею 104 ГК правління виробничого кооперативу може наймати виконав
чого директора для оперативного управління
діяльністю підприємства, який не може бути
членом кооперативу. У цьому випадку він
здійснює свою діяльність на умовах контрак
ту, який з ним укладає правління кооперативу, та виконує функції відповідно до статуту.
У разі відсутності у виробничому кооперативі
посади виконавчого директора роботою кооперативного підприємства керує його голова.

Інші види підприємств
У ГК детально регулюються й питання діяльності деяких інших видів підприємств, нап
риклад:
 приватних (ст. 113), якими визнаються
підприємства, що діють на основі приватної
власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх)
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праці чи з використанням найманої праці.
Приватним є також підприємство, що діє на
основі приватної власності суб’єкта господарювання — юридичної особи;
 фермерських господарств (ст. 114), які
є формою підприємництва громадян з метою
виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. Члена
ми фермерського господарства не можуть
бути особи, які працюють у ньому за трудо
вим договором (контрактом, угодою).

Відшкодування збитків

Громадянин у сфері господарювання

Концесійна діяльність

Відповідно до статті 128 ГК суб’єктом господарювання може визнаватися і громадянин в
разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як
підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 ГК.
Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:
 безпосередньо як підприємець або
через приватне підприємство, що ним створюється;
 із залученням або без залучення найма
ної праці;
 самостійно чи спільно з іншими особами.
У разі заснування приватного підприємства громадянин здійснює управління ним
безпосередньо або через керівника, який
наймається за контрактом.

Згідно зі статтею 406 ГК концесія — це надання з метою задоволення суспільних потреб
уповноваженим органом державної влади чи
органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі вітчизняним або іноземним
суб’єктам господарювання (концесіонерам)
права на створення (будівництво) та/або
управління (експлуатацію) об’єктом концесії
за умови взяття концесіонером на себе відповідних зобов’язань, майнової відповідальності
й підприємницького ризику.
Умовами концесійного договору має передбачатися максимальне використання в концесійній діяльності праці громадян України, в т. ч.
звільнених у зв’язку з ліквідацією державного
або комунального підприємства, майно якого
передано в концесію (ст. 409 ГК). 
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Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути збитки
з третіх осіб у порядку регресу (ст. 228 ГК).
Державні (комунальні) підприємства за наявності підстав зобов’язані вжити заходів щодо
стягнення в порядку регресу збитків з інших
суб’єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників підприємства відповідно до вимог законодавства про працю.
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Олена Охріменко,

заступник директора департаменту — начальник управління
департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України
Отримую пенсію за вислугу років, призначену відповідно до За
кону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій
ськової служби, та деяких інших осіб». За яких умов мені буде пе
рераховано пенсію як особі, яка вийшла на пенсію з органів МВС
України, у зв’язку із внесенням змін до статті 63 цього Закону?
Відповідно до пункту 5 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України «Про Національну поліцію України» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII із 7 листопада
2015 р. втратив чинність Закон України «Про
міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ.
Постановою КМУ «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» від
11 листопада 2015 р. № 988 визначено складові грошового забезпечення поліцейських та
схему їх окладів за спеціальними званнями.
Відповідно до статті 63 Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ (далі – Закон № 2262)
(у редакції Закону України від 23 грудня
2015 р. № 900-VIII) перерахунок пенсій особам начальницького й рядового складу органів
внутрішніх справ України (міліції), які мають
право на пенсійне забезпечення або одержують
пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з
урахуванням видів грошового забезпечення,
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та
премій у розмірах, установлених законодавством для поліцейських.
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Усі призначені за Законом № 2262 пенсії
підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною
розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок,
доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством. Перерахунок пенсій
здійснюється на момент виникнення права на
перерахунок пенсій і провадиться в порядку,
встановленому КМУ, у строки, передбачені час
тиною другою статті 51 Закону № 2262.
Враховуючи те, що після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення
гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України
та членів їхніх сімей» від 23 грудня 2015 р.
№ 900-VIII рішення про зміну розміру хоча б
одного з видів грошового забезпечення або
введення нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення для поліцейських
КМУ не ухвалювалося, підстав для перера
хунку пенсій немає.
Кадровик України
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На запитання читачів відповідає

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до до
сягнення нею трирічного віку. До відділу кадрів надійшла інфор
мація, що дитина померла. Які дії кадрової служби?
Оскільки підстави для перебування у відпустці для догляду за дитиною вже немає, згідно зі свідоцтвом про смерть дитини видається наказ про припинення відпустки
для догляду за дитиною такого змісту: «Припинити
відпустку для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (ПІБ, посада працівниці) у
зв’язку зі смертю дитини з (дата)». До роботи жінка
має стати з наступного дня після смерті дитини.

Також необхідно враховувати право жінки
на відпустку за пунктом 9 статті 25 Закону про
відпустки, яка передбачає право на відпустку
без збереження заробітної плати тривалістю до
семи календарних днів у разі смерті дитини без
урахування часу, необхідного для проїзду до місця
поховання та назад. Наказ про надання відпустки
без збереження заробітної плати видається на
підставі заяви працівниці.

Працівниця, яка звільняється за пунктом 5 статті 36 КЗпП (у зв’язку з
переведенням на інше підприємство), не використала додаткової соці
альної відпустки, на яку вона має право згідно зі статтею 19 Закону
про відпустки, за останні два роки. Чи можна за її бажанням грошову
компенсацію за невикористану соціальну відпустку перерахувати на
рахунок того підприємства, на яке вона переводиться?
Ні, не можна. Стаття 24 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96)
передбачає, що в разі звільнення працівника йому
виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додатко
вої відпустки працівникам, які мають дітей.
У згаданому випадку відповідно до частини третьої цієї статті в разі переведення працівниці на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не
використані нею дні щорічних відпусток за її бажанням має бути перерахована на рахунок підприємства,
на яке вона переходить. Статтею 4 Закону № 504/96
додаткову відпустку працівникам, які мають дітей
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(ст. 19 цього Закону), віднесено до соціальних. Вона
надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону № 504/96, а також понад щорічні відпустки, установлені іншими законами та нормативно-правовими актами (частина шоста ст. 20 Закону № 504/96).
Отже, соціальна відпустка працівникам, які мають
дітей, не належить до щорічних відпусток, і законодавством не передбачено можливості перерахування
компенсації за невикористані дні цієї відпустки на
рахунок підприємства, на яке переходить працівниця. Тобто їй має бути виплачена грошова компенсація за всі дні невикористаної соціальної відпустки на
підприємстві, з якого вона звільняється.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у квітні та травні 2016 року *
Професійні свята у квітні
та травні 2016 року

КВІТЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

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

ТРАВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Робочих днів — 19; вихідних — 9; святкових і неробочих днів — 3 (1 травня —
Великдень; 1, 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня — День Перемоги). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день
переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, вихідний
день з неділі, 1 травня, переноситься на вівторок 3 травня. Норма тривалості
робочого часу — 152 години.

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
23.04 Всесвітній день книг та
авторського права
24.04 Міжнародний день
секретаря (традиц.)
28.04 День охорони праці
03.05 Всесвітній день свободи
преси (традиц.)
12.05 Всесвітній день медичних
сестер (традиц.)
17.05 Всесвітній день
електрозв’язку (традиц.)
17.05 Всесвітній день
інформаційного
суспільства (традиц.)
18.05 Міжнародний день
музеїв (традиц.)
20.05 День банківських
працівників
21.05 День науки
21.05 Міжнародний день
космосу (традиц.)
28.05 День прикордонника
28.05 День працівників
видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження
29.05 Міжнародний день
миротворців
29.05 День хіміка

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

Вікторія Галкіна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Неправильне
застосування підстави
звільнення з роботи:
пункт 6 статті 36 замість
пункту 1 статті 40 КЗпП

Як свідчить практика, недостатнє знання КЗпП у частині підстав припинення трудового договору та, як наслідок, невміння відрізнити один вид
звільнення від іншого часто стає причиною судових спорів, результатом
яких є поновлення працівника на роботі та виплата значних сум як компенсації за втрачений заробіток. Розглянемо ситуацію, в якій працівника
звільнили за пунктом 6 статті 36 КЗпП, хоча фактично на підприємстві
відбулося скорочення штату, а не зміна істотних умов праці, та спробуємо розібратися, чому виникають подібні помилки та як їм запобігти

Перебіг подій
Працівниця К. працювала на підприємстві (далі — ТОВ) на посаді начальника від
ділу маркетингу з 2012 р.
11 червня 2014 р. відбулася реорганізація холдингу, до якого входило ТОВ.
Реорганізація призвела до розподілу функцій між підприємствами холдингу, а це,
у свою чергу, спричинило зміни в організації виробництва і праці у ТОВ.
9 вересня 2014 р. з посиланням на статтю 32 КЗпП працівницю було повідом
лено про зміни в організації виробництва і праці у зв’язку із затвердженням нового штатного розпису ТОВ. Одночасно з цим К. було запропоновано переведен
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ня на посаду організатора зі збуту до відділу збуту з посадовим окладом 4200 грн
(оклад за посадою начальника відділу маркетингу становив 7400 грн), а також
попереджено про припинення через два місяці трудового договору за пунктом 6
статті 36 КЗпП у разі відмови від продовження роботи в нових умовах праці.
16 вересня 2014 р. К. повідомили про звільнення через два місяці за пунк
том 1 статті 40 КЗпП «у зв’язку з ліквідацією посади».
17 листопада 2014 р. К. було звільнено з посади начальника відділу маркетин
гу за пунктом 6 статті 36 КЗпП на підставі її відмови від продовження роботи у
зв’язку зі зміною істотних умов праці.
19 листопада 2014 р., після звільнення з роботи, К. звернулася до центру зай
нятості, де згодом була зареєстрована як безробітна та отримувала допомогу по
безробіттю.
Одночасно з цим К. звернулася до суду з вимогою визнати звільнення неза
конним, скасувати наказ про звільнення з роботи, поновити її на посаді началь
ника відділу маркетингу та оплатити вимушений прогул.

Наслідки для роботодавця
Суд задовольнив вимогу працівниці, виніс рішення поновити її на попередній робо
ті та стягнути з роботодавця середній заробіток за час вимушеного прогулу з дня
звільнення (17 листопада 2014 р.) по день ухвалення рішення (29 липня 2015 р.).
Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін та не враху
вав доводи роботодавця про те, що поновити К. на роботі неможливо через те, що
на підприємстві вже немає посади начальника відділу маркетингу, яку обіймала
К. до звільнення. Крім цього, роботодавець, посилаючись на статтю 235 КЗпП,
наполягав на тому, щоб звільнення працівниці було визнано законним, а змінено
було лише формулювання причини звільнення — за пунктом 1 статті 40 КЗпП.
Але й цю вимогу суд не задовольнив.
У вересні 2015 р. до ТОВ надійшов лист від міського центру зайнятості з ви
могою відшкодувати виплачену К. допомогу по безробіттю за весь період її отри
мання в розмірі 28 572 грн.

Ч

ому кадрова служба припустилася такої помилки, що призвела до знач
них матеріальних збитків роботодавця, змушеного не тільки поновити
працівницю й оплатити її вимушений прогул (а це середня заробітна
плата за понад вісім місяців), але й компенсувати допомогу по безробіт
тю, яку весь цей час працівниця отримувала від центру зайнятості?
Логічно припустити, що причиною було неправильне тлумачення норм ста
тей 32, 36 та 40 КЗпП. І в статті 32, і в статті 40 КЗпП фігурує таке поняття, як
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«зміни в організації виробництва і праці». І в тому і в іншому випадку перед
бачається попередження працівників за два місяці.
Але зміст цих статей суттєво відрізняється, адже вони регулюють різні про
цеси — припинення трудового договору та зміну умов чинного договору.
Крім того, у діях кадровика вбачається бажання звільнити працівника за
«нейтральною» підставою, а не за ініціативою роботодавця. Адже звільнення
за пунктом 6 статті 36 КЗпП не є звільненням за ініціативою роботодавця, на
відміну від звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП. Хоча обидві ці статті перед
бачають виплату вихідної допомоги при звільненні (ст. 44 КЗпП), на практиці
звільнити за пунктом 6 статті 36 простіше, адже в цьому разі не застосовують
ся обмеження, передбачені КЗпП для звільнення за ініціативою роботодавця.

Помилка 1. Попередження про зміни
істотних умов праці, яких насправді не було
У частині третій статті 32 КЗпП йдеться про можливість змінити істотні умови
праці за раніше укладеним трудовим договором, якщо така необхідність ви
кликана змінами в організації виробництва і праці. У цій статті наведено пере
лік умов праці, які можна вважати істотними, але визначення поняття «зміни в
організації виробництва і праці» немає.
Отже, згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП роботодавець може за два
місяці попередити працівників про зміну істотних умов праці, а в разі їх відмо
ви від продовження роботи — звільнити за пунктом 6 статті 36 КЗпП.
Саме так і вчинила кадрова служба ТОВ, але припустилася суттєвої помил
ки: повідомлення було видано про зміни істотних умов праці, які насправді не
планувалися. Навіть у тексті повідомлення йдеться про зміни в організації виробництва і праці, а не про зміни істотних умов праці.
У статті 40 КЗпП також йдеться про зміни в організації виробництва і праці.
Зокрема, пунктом 1 цієї статті передбачено, що трудовий договір може бути ро
зірваний роботодавцем у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства,
установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Отже, перелічені в пункті 1 статті 40 КЗпП процеси справді є окремими ви
падками змін в організації виробництва і праці, хоча це поняття не обмежуєть
ся тільки наведеним переліком. Відповідно до пункту 10 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від
6 листопада 1992 р. № 9 змінами в організації виробництва і праці також є:
раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у т. ч. пе
рехід на бригадну форму організації праці, впровадження провідних методів,
технологій тощо.
У ТОВ справді відбулися зміни в організації виробництва і праці: проведено
реорганізацію підприємства і посаду було виведено зі штатного розпису (ско
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рочення штату). А от зміни істотних умов праці не було. Відповідно до частини
третьої статті 32 КЗпП істотними умовами праці є:
 системи та розміри оплати праці;
 пільги;
 режим роботи;
 встановлення або скасування неповного робочого часу;

Додаток 1
Зразок письмового попередження працівника
про зміну істотних умов праці
Попередження про зміну істотних умов праці
(встановлення неповного робочого часу)
м. Запоріжжя						

04.03.2016

Купчинській Марині Анатоліївні,
штукатуру 4 розряду
Відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП та наказу ТОВ «Капремонт» від 01.03.2016 р. № 18-од попереджаємо Вас про зміну істотних
умов праці: встановлення неповного робочого тижня з режимом роботи
з вівторка по п’ятницю.
Просимо Вас письмово повідомити про своє рішення щодо продов
ження роботи в нових умовах.
Також повідомляємо, що в разі відмови від продовження роботи у
зв’язку зі зміною істотних умов праці трудовий договір з Вами буде припинено на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП.
Менеджер з персоналу

Коновалець

Ю. А. Коновалець

Із попередженням ознайомлена, на продовження роботи в нових умовах
згодна.
Купчинська М. А. Купчинська
04.03.2016
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 суміщення професій;
 розряд;
 найменування посади.
Наведений перелік не є вичерпним, оскільки істотними можуть вважатися
й інші умови праці.
Як бачимо, жодна з умов праці для К. не змінювалася. Хоча для цього були
підстави, насправді такі зміни не планувалися. Адже вони передбачають, що
працівник продовжує працювати на тій же посаді, виконувати ту ж роботу, але
в інших умовах.
Важливо також розуміти, що відмова від переведення на іншу посаду не може
бути підставою для звільнення за пунктом 6 статті 36 КЗпП, адже переведення
на іншу роботу і зміна істотних умов праці — це різні речі. Крім цього, на відміну
від пункту 1 статті 40 КЗпП застосування пункту 6 статті 36 КЗпП не вимагає від
роботодавця запропонувати працівнику переведення на іншу роботу.

Що потрібно було зробити
Перш за все слід було визначити, які саме умови праці для працівника змі
нюються. Якщо зміна істотних умов праці справді має місце, у повідомленні
необхідно чітко зазначити, яка саме умова змінюється та яким чином (зразок
повідомлення наведено в додатку 1).
На цьому етапі кадровик може ще раз упевнитися в тому, що саме відбува
ється на підприємстві — скорочення штату чи зміна істотних умов праці. Якщо
планується посаду залишити у штатному розписі, але при цьому зміниться за
робітна плата, тривалість робочого часу, режим роботи або інші умови праці,
то питання щодо того, що саме потрібно вказувати в повідомленні, не виникне.
Якщо ж стає зрозуміло, що йдеться не про зміну умов праці, а про те, що по
сади, яку обіймав працівник, взагалі не буде у штатному розписі — отже, пла
нується скорочення штату.
В описаній ситуації працівницю через два тижні після повідомлення про змі
ни в організації виробництва і праці було повідомлено про звільнення у зв’язку
із виведенням зі штатного розпису посади, яку вона обіймала. Але після цього
працівницю звільнили за іншою підставою, і це — наступна помилка.

Помилка 2. Неправомірне звільнення
за пунктом 6 статті 36 КЗпП
У цьому випадку на підприємстві відбулося скорочення посади, яку обіймала
К., а отже, були підстави для її звільнення за пунктом 1 статті 40. Про це її на
віть було вчасно повідомлено, але потім у наказі було зазначено іншу підставу
звільнення.
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Що потрібно було зробити
Необхідно було правильно оформити звільнення у зв’язку зі скороченням штату
за пунктом 1 статті 40 КЗпП. Для цього замість двох повідомлень — від 9 вересня
та 16 вересня — потрібно було оформити тільки одне — від 16 вересня. У ньому,
окрім попередження про звільнення через два місяці за пунктом 1 статті 40 КЗпП,
мала міститися також пропозиція про переведення на іншу посаду. Адже відповід
но до частини другої статті 40 КЗпП звільнення з підстав, передбачених пунктом 1
цієї статті, допускається тільки в тому випадку, коли працівника неможливо, за
його згодою, перевести на іншу роботу. Працівника неможливо перевести, якщо
на підприємстві немає роботи для нього за відповідною професією чи спеціальніс
тю або якщо він відмовляється від переведення на запропоновану роботу.
Обов’язок роботодавця попередити працівників про наступне вивільнення
не пізніше ніж за два місяці передбачений статтею 492 КЗпП. Зразок повідом
лення про наступне вивільнення працівника наведено в додатку 2.

Додаток 2
Зразок повідомлення про майбутнє вивільнення
м. Миколаїв						

11.01.2016

Столяровій Катерині Віталіївні,
продавцю продовольчих товарів
Відповідно статті 492 КЗпП та у зв’язку із запланованим виведенням зі
штатного розпису ТОВ «Бурячок» штатної одиниці продавця продовольчих товарів магазину № 9 повідомляємо Вас про наступне звільнення за
пунктом 1 статті 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штату працівників.
Пропонуємо Вам переведення на іншу роботу — дегустатором до магазину № 12.
Заступник директора
з кадрових питань		

Балюк 		

І. І. Балюк

Із попередженням ознайомлена, від переведення на запропоновану роботу відмовляюся.
Столярова К. В. Столярова
11.01.2016
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Не раніше ніж через два місяці після повідомлення працівника про наступ
не вивільнення видається наказ про звільнення у зв’язку зі скороченням штату
(додаток 3). У ньому зазначається підстава звільнення з посиланням на пункт 1
статті 40 КЗпП.
У день звільнення працівнику має бути видано заповнену трудову книжку із
внесеним до неї записом про звільнення (додаток 4), а також копію наказу про
звільнення. Копія видається в обов’язковому порядку, оскільки це передбачено

Додаток 3
Зразок наказу про звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРЯЧОК»
Наказ
11.03.2016		

м. Миколаїв

№ 44-к

Про звільнення
Столярової К. В.
ЗВІЛЬНИТИ:
СТОЛЯРОВУ Катерину Віталіївну, продавця продовольчих товарів магазину № 9, 11 березня 2016 р. у зв’язку зі скороченням штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити Столяровій К. В. вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку відповідно до статті 44 КЗпП та компенсацію за 11 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
Підстави: 1. Письмове попередження про звільнення Столярової К. В. від
11.01.2016 р.
2. Наказ про внесення змін до штатного розпису від 11.03.2016 р.
№ 29-од.
Директор			

Богачук			

С. Ф. Богачук

З наказом ознайомлена
Столярова К. В. Столярова
11.03.2016
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статтею 47 КЗпП для випадків звільнення з ініціативи роботодавця (в інших ви
падках копія наказу видається на вимогу працівника).
Крім цього, у день звільнення з працівником проводиться розрахунок, який
у цьому випадку включає не тільки виплату заробітної плати та компенсації за
невикористану відпустку, але й виплату вихідної допомоги в розмірі не менше
середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).
Якщо працівник використав відпустку повної тривалості до закінчення
робочого року, відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були
надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, при звільненні за
пунктом 1 статті 40 не здійснюється (п. 4 частини другої ст. 22 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР).
Законодавством для працівників передбачено ряд гарантій, пов’язаних із
звільненням за ініціативою роботодавця. Зокрема, згідно з частиною третьою
статті 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи робото
давця в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї
статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не
поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.
Крім цього, за ініціативою роботодавця не допускається звільнення вагітних
жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років, якщо жінка
перебуває у відпустці, передбаченій частиною шостою ст. 179 КЗпП), одиноких
матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину інваліда (ст. 184 КЗпП).
Звільнення за ініціативою роботодавця зазначених категорій працівників
допускається тільки в разі повної ліквідації підприємства, установи, організа
ції і тільки з обов’язковим працевлаштуванням працівника. Зверніть увагу, що
йдеться саме про повну ліквідацію, а не про ліквідацію окремих філій або ін
ших структурних підрозділів.
При звільненні за пунктом 1 статті 40 КЗпП враховується переважне право
на залишення на роботі, передбачене статтею 42 КЗпП.
Додаток 4

19

11

03 2016 Звільнено у зв’язку зі скороченням штату
працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України
Заступник директора
з кадрових питань Балюк І. І. Балюк
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Якщо вивільнення працівників є масовим, до центру зайнятості потрібно
подати звіт за формою № 4-ПН, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 31
травня 2013 р. № 317.
Відповідно до статті 48 Закону України «Про зайнятість населення» від 5
липня 2012 р. № 5067-VI масовим є одноразове або протягом:
1) одного місяця:
 вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві з чисельністю від 20
до 100 працівників;
 вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з чисель
ністю від 101 до 300 працівників;
2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підпри
ємстві незалежно від чисельності працівників.

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, ще раз підкреслимо, що зміни в організації ви
робництва і праці можуть спричинити:
 зміну істотних умов праці (частина третя ст. 32 КЗпП). При цьому по
сада, яку обіймає працівник, залишається у штатному розписі, але змінюються
умови трудового договору — розмір оплати праці, тривалість робочого часу,
режим роботи тощо. Працівника попереджають про такі зміни за два місяці,
а якщо він відмовляється від роботи в нових умовах — звільняють за пунктом 6
статті 36 КЗпП. Таке звільнення відбувається не за ініціативою роботодавця.
 скорочення штату або чисельності працівників. Хоча, якщо бути більш
точними, скорочення штату або чисельності працівників самі по собі є змі
нами в організації виробництва і праці. На відміну від застосування частини
третьої статті 32 КЗпП роботодавець не зобов’язаний доводити необхідність
таких змін. Він має лише довести, що зміни справді відбулися. Тобто не можна
звільнити працівника у зв’язку зі скороченням штату за пунктом 1 статті 40
КЗпП, а потім залишити його посаду у штатному розписі та ще й прийняти на
неї іншого працівника. Коли відбувається скорочення, посаду, яку раніше обі
ймав працівник, виводять із штатного розпису, а трудовий договір розриваєть
ся за ініціативою роботодавця за пунктом 1 статті 40 КЗпП.
Якщо працівника звільнили за пунктом 6 статті 36 КЗпП, а для цього не було
підстав, суд таке звільнення визнає незаконним, незважаючи на наявність під
став для звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП. Суд виносить рішення про
зміну формулювання причин звільнення в тих випадках, коли це не тягне за
собою поновлення працівника на роботі. Тобто коли підстава, за якою було
звільнено працівника, є законною, неправильним є лише формулювання при
чин звільнення в наказі та трудовій книжці працівника.
Доводи роботодавця про те, що він не може поновити працівницю на робо
ті, оскільки її посади вже немає у штатному розписі, не можуть бути підставою
для невиконання рішення суду. Відповідно до статті 235 КЗпП рішення про по
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новлення на роботі незаконно звільненого працівника підлягає негайному ви
конанню. Тому одночасно із наказом про поновлення працівника на роботі слід
видати наказ про внесення змін до штатного розпису. Та навіть якщо у штат
ному розписі не буде посади, яку обіймає поновлений працівник, це жодним
чином не може впливати на його статус — він знову стає працівником підпри
ємства, перебуває з підприємством у трудових відносинах на тих же умовах,
які діяли до його незаконного звільнення.
Після поновлення працівника роботодавець може розпочати процедуру скоро
чення штату та звільнити його на законних підставах за пунктом 1 статті 40 КЗпП,
із дотриманням усіх вимог законодавства.
Крім цього, слід пам’ятати, що невиконання рішення суду про поновлення
на роботі незаконно звільненого працівника тягне за собою відповідальність,
передбачену статтею 89 Закону України «Про виконавче провадження» від
21 квітня 1999 р. № 606-XIV. У разі невиконання рішення суду без поважних
причин накладається штраф: на фізичну особу — від 10 до 20 нмдг, тобто 170–
340 грн, на посадових осіб — від 20 до 40 нмдг (340–680 грн), на юридичну
особу — від 40 до 60 нмдг (680–1020 грн).
У разі повторного невиконання рішення суду без поважних причин на ро
ботодавця накладається той же штраф у подвійному розмірі, а державний ви
конавець звертається до правоохоронних органів з поданням про притягнення
його до кримінальної відповідальності.
Крім цього, стаття 18813 Кодексу України про адміністративні правопору
шення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X передбачає накладення штрафу від 20
до 70 нмдг (340–1190 грн) у разі невиконання законних вимог державного ви
конавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження.
Вимога центру зайнятості відшкодувати вартість наданих незаконно звіль
неному працівнику послуг та допомоги по безробіттю є обґрунтованою. Утри
мання з роботодавця цих сум передбачено частиною четвертою статті 35 За
кону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. № 1533-III. Вартість послуг центру
зайнятості та допомоги по безробіттю повертаються роботодавцем незалеж
но від того, чи було виплачено працівнику компенсацію за вимушений про
гул. Якщо роботодавець не повертає зазначені кошти самостійно, він буде
зобов’язаний зробити це за рішенням суду.
Отже, коли на підприємстві відбуваються зміни в організації виробництва
і праці, завдання кадровика — визначити, до яких наслідків вони можуть при
звести в контексті трудових відносин із працівником: до звільнення за пунк
том 1 статті 40 КЗпП чи до зміни істотних умов праці, і залежно від цього спла
нувати свої подальші дії. 
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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

Продовжуємо розглядати вимоги до підготовки та оформлення
розпорядчих документів з кадрових питань. Цього разу детально
ознайомимося з наказами й розпорядженнями про стягнення,
заохочення, відпустки та відрядження

Оформлення наказу
(розпорядження) про стягнення
Наказ (розпорядження) про стягнення — це роз
порядчий документ, який видає керівник юри
дичної особи щодо неправомірної поведінки
працівника(‑ів), який допустив порушення тру
дової дисципліни.
За порушення трудової дисципліни до пра
цівника може бути застосовано один із заходів
стягнення: догана або звільнення.
До таких порушень, зокрема, належать:
 відсутність працівника без поважних при
чин на роботі упродовж трьох і більше годин
протягом робочого дня;
 передоручення виконання особистої ро
боти іншій особі;
 перебування без поважних причин не на
своєму робочому місці;
 відмова без поважних причин від вико
нання змінених в установленому порядку нових
умов праці;
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 відмова або ухилення без поважних при
чин від медичного огляду працівника, для якого
він є обов’язковим, а також ухилення працівника
від навчання, інструктажу і перевірки знань з пи
тань охорони праці та протипожежної охорони;
 інші випадки, передбачені законодав
ством про працю.
Перед накладенням дисциплінарного стяг
нення від порушника трудової дисципліни
необхідно отримати письмове пояснення у
вигляді пояснювальної записки, складеної
відповідним працівником на ім’я керівника
юридичної особи або керівника структурного
підрозділу, якому безпосередньо підпорядко
вується працівник. При цьому відмова праців
ника давати пояснення не є перешкодою для
застосування стягнення. У такому разі склада
ють відповідний акт.
На підставі пояснювальної записки (у разі її
оформлення працівником) керівник структур
ного підрозділу складає доповідну записку, під
писує її та разом з пояснювальною запискою або
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Додаток 1
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про оголошення догани
Код ДКУД _______
____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

________________

		

№ _______

(місце видання)

Про оголошення догани

Табельний номер

ОГОЛОСИТИ ДОГАНУ:

___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

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

___________________________________________________________________________
(причина, що спонукала до стягнення)

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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актом про відмову від надання письмового по
яснення про причини порушення трудової дис
ципліни подає керівникові юридичної особи.
Керівник юридичної особи розглядає подані
документи, приймає рішення щодо виду стяг
нення й видає відповідний наказ.
У попередньому номері журналу ми деталь
но розглянули вимоги до оформлення розпо
рядчого документа про звільнення працівника
з роботи (див. «Кадровик України» № 3/2016,
с. 65–71), тож сьогодні зосередимо увагу на
оформленні наказу (розпорядження) про оголо
шення догани (додаток 1).
Під час оформлення наказу (розпорядження)
про оголошення догани слід мати на увазі, що:
дату проставляють під час підписання
наказу (розпорядження). Дату дозволяється
оформлювати як словесно-цифровим, так і
цифровим способом;
реєстраційним індексом є порядковий
номер документа у межах року за журналом ре
єстрації наказів (розпоряджень) з кадрових пи
тань (особового складу) тимчасового (5 років)
зберігання;
 текст наказу (розпорядження) про оголо
шення догани оформлюють у вигляді анкети, де
має бути передбачена така постійна інформація
для внесення відомостей про працівника:
прізвище (оформлюють великими
літерами), ім’я, по батькові;
 найменування структурного підроз
ділу;
найменування посади (професії) із
зазначенням за наявності розряду, квалі
фікаційної категорії, класу;
причина, що спонукала до стягнення,
наприклад: «За систематичне запізнення на
роботу на 1 годину», «За ухиляння від про
ходження обов’язкового медичного огляду»;
підстави для видання наказу, напри
клад: «Пояснювальна записка Головато
го С. П. від 15.03.2016, доповідна записка
начальника цеху Василевського І. А. від
16.03.2016 № 127»;
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 візують розпорядчий документ про ого
лошення догани відповідні посадові особи в та
кій послідовності:
керівник кадрової служби (особа, від
повідальна за роботу з кадрами);
керівник структурного підрозділу;
заступник керівника юридичної особи,
який курирує роботу відповідного структур
ного підрозділу;
у наказі (розпорядженні) про оголошен
ня догани нижче підпису керівника юридичної
особи та віз відповідних посадових осіб оформлюють відмітку «З наказом (розпорядженням)
ознайомлений(-а)», в якій працівник ставить
свій підпис і зазначає дату ознайомлення з на
казом (розпорядженням).

Оформлення наказу
(розпорядження) про заохочення
До працівників юридичної особи за результата
ми позитивної оцінки їх праці можуть застосову
ватися різні моральні й матеріальні заохочення,
передбачені статутом та/чи правилами внутріш
нього трудового розпорядку підприємства.
Найпоширенішими видами заохочень є такі:
 оголошення подяки;
 преміювання;
 нагородження цінним подарунком;
 відзначення Почесною грамотою;
 представлення до звання «Кращий за
професією», «Майстер золоті руки», «Кращий
працівник року» тощо;
 занесення прізвища працівника до Книги
пошани або розміщення фотографії на Дошці
пошани.
Правилами внутрішнього трудового роз
порядку та іншими локальними нормативни
ми документами можуть бути передбачені й
інші види заохочень.
Усі види заохочень мають бути оформлені
відповідним кадровим наказом (розпоряджен
ням) керівника юридичної особи (додаток 2).
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Додаток 2
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про заохочення
Код ДКУД _______
____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

________________			

№ _______

(місце видання)

Про заохочення
Табельний номер

ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ:

_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

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

_______________________________________________________________________________
(мотив, що спонукав до заохочення)

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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Під час оформлення наказу (розпорядження) про заохочення слід мати на увазі, що:
дату проставляють під час підписання
наказу (розпорядження). Дату дозволяється
оформлювати як словесно-цифровим, так і
цифровим способом;
реєстраційним індексом є порядковий
номер документа у межах року за журналом
реєстрації наказів (розпоряджень) з кадрових
питань (особового складу) тривалого (75 років)
зберігання;
текст наказу (розпорядження) про за
охочення оформлюють у вигляді анкети, де має
бути передбачена така постійна інформація для
внесення відомостей про працівника:
прізвище (великими літерами), ім’я,
по батькові;
найменування структурного підроз
ділу;
найменування посади (професії) із
зазначенням за наявності розряду, квалі
фікаційної категорії, класу;
мотив, що спонукав до заохочення, на
приклад: «За дострокове виконання плану»,
«за тривалу бездоганну службу», «За багато
річну сумлінну працю та у зв’язку з 85-річ
чям від дня народження», «За високий про
фесіоналізм, значний особистий внесок у
розвиток галузі, відданість справі та з нагоди
професійного свята»;
підстава для видання наказу (розпо
рядження). Підставою для видання розпо
рядчого документа про заохочення може
бути подання або доповідна записка. По
дання оформлюють у разі нагородження
працівника державною нагородою — від
знакою, орденом чи медаллю, а також у
разі підвищення за посадою і переважним
чином направляють до юридичної особи
вищого рівня. Доповідну записку оформ
люють у разі оголошення подяки і премі
ювання. Її складає керівник відповідного
структурного підрозділу (департаменту,
відділу, цеху тощо), в якому працює особа,
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представлена до заохочення, або інша по
садова особа на ім’я керівника юридичної
особи;
візують розпорядчий документ про за
охочення відповідні посадові особи у такій по
слідовності:
керівник кадрової служби (особа, від
повідальна за роботу з кадрами);
керівник структурного підрозділу;
заступник керівника юридичної особи,
який курирує роботу відповідного структур
ного підрозділу;
 нижче підпису керівника юридичної осо
би та віз відповідних посадових осіб оформлюють відмітку «З наказом (розпорядженням)
ознайомлений(‑а)», в якій працівник ставить
свій підпис і зазначає дату ознайомлення з на
казом (розпорядженням).

Оформлення наказу
(розпорядження) про відпустку
Законом України «Про відпустки» від 15 лис
топада 1996 р. № 504/96-ВР передбачені такі
види відпусток:
1) щорічні:
 основна відпустка (ст. 6 цього Закону);
 додаткова відпустка за роботу із шкідливи
ми та важкими умовами праці (ст. 7 цього Закону);
 додаткова відпустка за особливий харак
тер праці (ст. 8 цього Закону);
 інші додаткові відпустки, передбачені за
конодавством;
2) додаткові у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14
і 15 цього Закону);
3) творча (ст. 16 цього Закону);
4) для підготовки й участі в змаганнях (ст. 161
цього Закону);
5) соціальні:
 відпустка у зв’язку з вагітністю та полога
ми (ст. 17 цього Закону);
 відпустка для догляду за дитиною до до
сягнення нею 3-річного віку (ст. 18 цього Закону);
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Додаток 3
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про надання відпустки
Код ДКУД _______
____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

_______________			

№ _______

(місце видання)

Про надання відпустки
Табельний номер

НАДАТИ:

_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

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

_______________________________________________________________________________
(вид відпустки: щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати чи ін.)

За період роботи з «___» ____________ 20___ р. по «___» ____________ 20___ р.
Період відпустки з «___» ____________ 20___ р. по «___» ____________ 20___ р.
на �� календарних дні(в)
�Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності проставити «×»)
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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 відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
(ст. 181 цього Закону);
 додаткова відпустка працівникам, які ма
ють дітей або повнолітню дитину — інваліда з ди
тинства підгрупи А I групи (ст. 19 цього Закону);
6) без збереження заробітної плати (ст. 25, 26
цього Закону).
Законодавством, колективним договором
та трудовим договором (контрактом) юридич
ної особи можуть установлюватися й інші види
відпусток.
Будь-яка відпустка має оформлюватися на
казом (розпорядженням) керівника (додаток 3).
Під час складення і оформлення наказу
(розпорядження) про відпустку слід мати на
увазі, що:
дату проставляють під час підписання
наказу (розпорядження). Дату дозволяється
оформлювати як словесно-цифровим, так і
цифровим способом;
реєстраційним індексом наказів (розпо
ряджень) про надання щорічних оплачуваних
відпусток та відпусток у зв’язку із навчанням є
порядковий номер у межах року за журналом
реєстрації наказів (розпоряджень) з кадрових
питань (особового складу) тимчасового (5 ро
ків) строку зберігання, а про всі інші види від
пусток ― за журналом реєстрації наказів (роз
поряджень) з кадрових питань (особового скла
ду) тривалого (75 років) зберігання;
текст наказу (розпорядження) про від
пустку оформлюють у вигляді анкети, де має
бути передбачена така постійна інформація
для внесення відомостей про працівника:
прізвище (оформлюють великими літе
рами), ім’я, по-батькові;
найменування структурного підрозділу;
найменування посади (професії) праців
ника із зазначенням за наявності його розряду,
кваліфікаційної категорії, класу;
вид відпустки;
підстава(-и) для надання відпустки. Під
ставою для надання відпустки, як правило, є
графік відпусток юридичної особи на рік, заява
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працівника, складена на ім’я керівника юридич
ної особи;
період роботи працівника, за який нада
ється відпустка (оформлюють з використанням
прийменників «з» і «по»);
період відпустки із зазначенням дат почат
ку й закінчення відпустки (оформлюють з ви
користанням прийменників «з» і «по»);
кількість календарних днів;
у тексті наказу (розпорядження) про на
дання щорічної основної відпустки може бути
позначено надання матеріальної допомоги на
оздоровлення. Утім, розпорядчий документ
про надання матеріальної допомоги має бути
оформлений окремо від наказу (розпоряджен
ня) про відпустку, адже ці види розпорядчих до
кументів мають різні строки зберігання й фор
муються в різні справи;
візують розпорядчий документ про від
пустку відповідні посадові особи у такій послі
довності:
 керівник кадрової служби (особа, від
повідальна за роботу з кадрами);
 керівник структурного підрозділу;
 головний бухгалтер;
 заступник керівника юридичної осо
би, який курирує роботу відповідного струк
турного підрозділу;
нижче підпису керівника юридичної осо
би та віз відповідних посадових осіб оформлю
ють відмітку «З наказом (розпорядженням)
ознайомлений(‑а)», в якій працівник ставить
свій підпис і зазначає дату ознайомлення з на
казом (розпорядженням).

Оформлення наказу
(розпорядження) про відрядження
Службовим відрядженням вважається поїздка
працівника, що фінансується за рахунок коштів
юридичної особи, на певний строк до іншого
населеного пункту для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи
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Додаток 4
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про відрядження працівника
Код ДКУД _______
____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

________________			

№ _______

(місце видання)

Про відрядження
ВІДРЯДИТИ: з «___» ____________ 20___ р.
до «___» ____________ 20___ р.

Табельний номер

___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

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

___________________________________________________________________________
(пункт призначення: назва населеного пункту, найменування юридичної особи або структурного
підрозділу юридичної особи)

___________________________________________________________________________
(мета відрядження)

___________________________________________________________________________
(інші умови направлення у відрядження 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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(за наявності документів, що підтверджують
зв’язок службового відрядження з основною ді
яльністю юридичної особи).
Направлення працівника у відрядження здій
снюється керівником юридичної особи або його
заступником і оформляється наказом (розпоря
дженням) (додаток 4) із зазначенням:
 пункту призначення;
 найменування юридичної особи, куди від
ряджений працівник;
 строку й мети відрядження.
Під час оформлення наказу (розпорядження) про відрядження слід мати на увазі, що:
дату проставляють під час підписання
наказу (розпорядження). Дату дозволяється
оформлювати як словесно-цифровим, так і
цифровим способом;
реєстраційним індексом наказів (розпо
ряджень) про короткострокові відрядження у
межах України та за кордон є порядковий номер
у межах року за журналом реєстрації наказів
(розпоряджень) з кадрових питань (особового
складу) тимчасового (5 років) строку зберіган
ня, а про довгострокові відрядження у межах
України та за кордон — за журналом реєстрації
наказів (розпоряджень) з кадрових питань (осо
бового складу) тривалого (75 років) зберігання;
текст наказу (розпорядження) про від
рядження оформлюють у вигляді анкети, де
має бути передбачена така постійна інформа
ція для внесення відомостей про працівника:
прізвище (оформлюють великими лі
терами), ім’я, по батькові;
крайні дати відрядження (дні приїзду і
від’їзду вважаються днями відрядження);
найменування структурного підроз
ділу, де працює особа, яку направляють у
відрядження;
найменування посади (професії) пра
цівника із зазначенням за наявності його роз
ряду, кваліфікаційної категорії, класу;

82

пункт призначення: назва населеного
пункту, найменування юридичної особи або
структурного підрозділу юридичної особи (у
разі закордонного відрядження зазначають
країну);
мета відрядження, наприклад: «Для
участі у переговорах з метою укладення до
говору про постачання продукції», «Для про
ведення ремонтних робіт», «Для участі в яр
марку промислових товарів»;
інші умови направлення у відряджен
ня (за потреби), зокрема особливості оплати
витрат на відрядження, обумовлення марш
руту руху відрядженого тощо;
підстава для видання наказу (розпо
рядження). Підставою для видання розпо
рядчого документа про відрядження, як пра
вило, є доповідна записка, складена на ім’я
керівника юридичної особи;
візують розпорядчий документ про від
рядження відповідні посадові особи в такій по
слідовності:
керівник кадрової служби (особа, від
повідальна за роботу з кадрами);
керівник структурного підрозділу;
головний бухгалтер;
заступник керівника юридичної особи,
який курирує роботу відповідного структур
ного підрозділу;
нижче підпису керівника юридичної осо
би та віз відповідних посадових осіб оформлю
ють відмітку «З наказом (розпорядженням)
ознайомлений(‑а)», в якій працівник ставить
свій підпис і зазначає дату ознайомлення з на
казом (розпорядженням).
У наступному номері розглянемо вимоги
до оформлення зведених розпорядчих документів з кадрових питань, зміст яких пов’язаний
з управлінськими діями стосовно двох і більше
працівників. 

Кадровик України

актуальна тема

Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Особливості трудових
відносин з інвалідами
в запитаннях та відповідях

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня
1991 р. № 875-XII (далі — Закон № 875);
 Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 р. № 2961-IV
(далі — Закон № 2961);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки);
 наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми звіт
ності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалі
дів» від 10 лютого 2007 р. № 42 (далі — Наказ № 42);
 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комі
тету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286).

На що звертати увагу в разі
працевлаштування інваліда?
Насамперед варто зазначити, що працевлаш
тування інвалідів роботодавцям слід розціню
вати як обов’язок. Адже згідно зі статтею 18
Закону № 875, статтею 172 КЗпП підприєм
ства зобов’язані виділяти та створювати ро
бочі місця для працевлаштування інвалідів, у
т. ч. спеціальні робочі місця.
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Крім цього, закон зобов’язує роботодав
ців створювати для інвалідів умови праці з
урахуванням індивідуальних програм реа
білітації, забезпечувати інші соціально-еко
номічні гарантії, передбачені чинним за
конодавством, надавати державній службі
зайнятості інформацію, необхідну для орга
нізації працевлаштування інвалідів, та зві
тувати перед Фондом соціального захисту
інвалідів (далі — Фонд) про їх зайнятість та
працевлаштування.
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Перелік документів, що надаються інва
лідами в разі їх прийняття на роботу, такий
самий як і для будь-якої іншої особи, але до
нього додається документ про інвалідність.
Отже, під час працевлаштування інваліда по
даються: паспорт; трудова книжка (за умови,
що ця особа буде основним працівником);
документ про освіту; довідка про присвоєння
ідентифікаційного номера платника податків;
свідоцтво про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування; військовий квиток або
посвідчення про приписку до призовної діль
ниці (для військовозобов’язаних і призовників)
(за наявності); документ про інвалідність (до
відка до акта МСЕК, індивідуальна програма
реабілітації інваліда); пенсійне посвідчення (за
наявності); свідоцтво про народження дитини
(дітей) (за наявності); інші документи, які мо
жуть надавати особі права на трудові пільги
та гарантії (наприклад, посвідчення особи, яка
постраждала внаслідок Чорнобильської ката
строфи) (за наявності). Після зняття копій ори
гінали документів повертаються їх власнику,
який своїм підписом засвідчує ці копії.
Перед тим як прийняти на роботу інвалі
да слід з’ясувати, чи справді він може працювати на запропонованій посаді. Для цього
потрібно уважно прочитати довідку до акта
огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації інваліда.
У довідці МСЕК та виписці з акта огляду
МСЕК вказується причина інвалідності, група
і строк інвалідності та висновки комісії щодо
умов та характеру праці інваліда. В індивіду
альній програмі реабілітації інваліда зазна
чається комплекс оптимальних видів, форм,
обсягів, строків реабілітаційних заходів, спря
мованих на відновлення та компенсацію по
рушених або втрачених функцій організму з
визначенням порядку та місця їх проведення.
Індивідуальна програма реабілітації інвалі
да розробляється відповідно до статті 23 За
кону № 2961 та Положення про індивідуальну
програму реабілітації інваліда, затвердженого
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Під час прийняття інваліда,
направленого на роботу відповідно до
рекомендації медико-соціальної
експертизи, випробувальний термін
не встановлюється
постановою КМУ від 23 травня 2007 р. № 757.
Вона є обов’язковою для виконання на будьякому підприємстві, де працює інвалід, незалеж
но від відомчої підпорядкованості, типу і форми
власності.
Інвалідам, які відповідно до висновку МСЕК
можуть працювати лише в спеціально створених
умовах чи на спеціально пристосованих робо
чих місцях з урахуванням безпеки й особливих
потреб інваліда, з використанням спеціальних
пристосувань, необхідних у зв’язку з характером
інвалідності, роботодавці мають створити спеці
альні умови праці.
Робочим місцем інваліда, відповідно до стат
ті 1 Закону № 2961, є місце чи виробнича діль
ниця постійного чи тимчасового перебування
особи в процесі трудової діяльності на підприєм
ствах. Спеціальне робоче місце — окреме робоче
місце чи дільниця виробничої площі, що потре
бує додаткових заходів щодо організації праці
особи з урахуванням її індивідуальних функці
ональних можливостей, обумовлених інвалід
ністю, шляхом пристосування основного й до
даткового устаткування, технічного обладнання
тощо. Проведення атестації робочого місця для
інваліда законом не вимагається.
Бажано не забувати про ще один важливий
нюанс. Під час прийняття інваліда, направленого
на роботу відповідно до рекомендації медикосоціальної експертизи, випробувальний термін
відповідно до статті 26 КЗпП не встановлюється.
Після проведення звичайної процедури
прийняття працівника на роботу, а саме після
отримання документів та видання наказу про
прийняття інваліда на роботу, слід пам’ятати про
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подання повідомлення до Державної фіскальної
служби України до початку роботи працівника.
Кадровій службі підприємства варто пам’я
тати, що працівник, якому встановлена інвалідність, має право на:
 щорічну основну відпустку більшої три
валості, яка становить для інвалідів I і II груп 30
календарних днів, для інвалідів III групи — 26
календарних днів (ст. 6 Закону про відпустки),
якою вони можуть скористатися до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи
на підприємстві. Також за умови тривалого часу
роботи на підприємстві за своїм бажанням вони
мають право піти у щорічну відпустку в зручний
для них час;
 відпустку без збереження заробітної
плати тривалістю до 30 календарних днів що
річно для інвалідів III групи, до 60 календарних
днів щорічно — інвалідам I та II груп (п. 6 та 7
частини першої ст. 25 Закону про відпустки);
 переважне право на залишення на роботі,
якщо інвалідність настала на цьому підприємстві
як трудове каліцтво або професійне захворю
вання в разі проведення на підприємстві скоро
чення чисельності чи штату працівників у зв’язку
зі змінами в організації виробництва та праці
(ст. 42 КЗпП).
Без згоди інваліда не допускається:
 залучення до надурочних робіт (ст. 63
КЗпП);
 залучення до роботи в нічний час (ст. 55
КЗпП).
Разом з тим за умови, якщо робота не супе
речитиме медичним рекомендаціям, то за зго
дою працівника-інваліда можливе застосування
його праці в надурочний та нічний час.

Чи обов’язково інваліду встановлювати неповний робочий час?
Зауважимо, що для інвалідів, за їх бажанням,
може бути встановлено режим роботи на
умовах неповного робочого дня (неповно
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го робочого тижня) відповідно до статті 172
КЗпП. Про встановлення інваліду скорочено
го робочого часу опосередковано зазначено в
Законі № 2694, де згідно з частиною п’ятою
статті 6 працівника, який за станом здоров’я
відповідно до медичного висновку потребує
надання легшої роботи, роботодавець пови
нен перевести за його згодою на таку роботу
(ст. 170 КЗпП) на термін, зазначений у медич
ному висновку, і в разі потреби встановити
скорочений робочий день та організувати
проведення навчання працівника з набуття
іншої професії відповідно до законодавства.
Однак максимальної або мінімальної три
валості скороченого робочого часу для пра
цівників-інвалідів не встановлено жодним
законодавчим актом. Тому якщо в рекомен
даціях МСЕК зазначено, що працівник-інвалід
може працювати за своєю посадою на умовах
скороченого робочого дня, роботодавець на
прохання інваліда зобов’язаний встановити
йому неповний робочий час відповідно до
статті 172 КЗпП (лист Мінсоцполітики від
28 грудня 2011 р. № 376/13/133-11).
Він установлюється шляхом подання пра
цівником-інвалідом заяви. У свою чергу ро
ботодавець зобов’язаний на прохання пра
цівника, який має право на неповний робочий
час, встановити робочий час тієї тривалості,
про яку він просить. На підставі такої заяви
має бути видано наказ.
Зауважимо, що стаття 56 КЗпП не обме
жує прав сторін трудового договору на ви
значення тривалості неповного робочого
часу, але наголосимо, що неповний робочий
час має меншу, ніж це встановлено норматив
ними актами, тривалість. Отже, за бажанням
працівника-інваліда йому має бути встанов
лений неповний робочий день, неповний ро
бочий тиждень або неповний робочий день
при неповному робочому тижні.
На підставі інформації, що міститься в до
відці МСЕК та виписці з акта огляду МСЕК,
можна зробити висновок про те, на який
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строк встановлено інвалідність (або без ви
значення строку). Завдяки цьому неповний
робочий час може встановлюватися на пев
ний період або без обмеження строком.
Важливою відмінністю між скороченим
та неповним робочим часом є розмір оплати
праці. При неповному робочому часі оплата
праці провадиться пропорційно відпрацьо
ваному часу. Незважаючи на це, робота на
умовах неповного робочого часу не тягне за
собою будь-яких обмежень трудових прав
цих працівників, наприклад, скорочення три
валості їх щорічної основної відпустки.
Доцільно також звернути увагу, що в до
відках МСЕК нерідко можна зустріти форму
лювання, що інвалід «не придатний до регу
лярної праці». Воно є некоректним, оскільки
не дає чіткої вказівки щодо можливості залу
чення інваліда до роботи.
Наголосимо, що в КЗпП, який є головним
нормативно-правовим документом, що регу
лює питання трудових відносин з усіма пра
цівниками, зокрема з інвалідами, та в Законі
№ 875, який гарантує інвалідам рівні з усіма
іншими громадянами можливості та визначає
основи їх соціальної захищеності, не міститься
поняття «регулярна праця». Натомість у Велико
му тлумачному словнику сучасної української
мови за редакцією В’ячеслава Бусела поняттю
«регулярний» дається таке визначення: «Який
відбувається, здійснюється, проводиться сис
тематично, рівномірно, через певні проміжки
часу». Тобто воно може застосовуватися як до
повного робочого часу, так і до неповного, коли
робота проводиться, наприклад, кожного дня по
чотири години.
Тому якщо висновок у довідці МСЕК сфор
мульовано саме так, варто оформити письмо
вий запит до лікувального закладу, який видав
документи, для отримання чітких пояснень сто
совно виконання роботи інвалідом. Разом з тим
для висновку щодо подальшої роботи працівни
ка-інваліда роботодавцю обов’язково необхідно
враховувати його індивідуальну програму реа
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білітації, адже саме в ній конкретизовано умови
праці.
Також інвалідам, які за станом здоров’я не
можуть працювати на підприємстві, робото
давець повинен надати можливість працюва
ти вдома. Зазвичай, відповідно до професій
них навичок, з такими особами укладається
трудовий договір про виконання роботи вдо
ма із використанням засобів праці, які нада
ються підприємством.

Чи потрібно працевлаштовувати
інваліда, якщо штатна чисельність
працівників підприємства збільшилася до восьми осіб?
Якщо на підприємстві, установі, організації
(у т. ч. громадській), у фізичних осіб, які вико
ристовують найману працю, середньооблікова
чисельність штатних працівників облікового
складу за рік роботи становить від 8 до 25 осіб,
норматив робочих місць для працевлаштуван
ня інвалідів становить одне робоче місце. При
середньообліковій чисельності менше 8 осіб
працевлаштування інваліда не вимагається.
Якщо середньооблікова чисельність штат
них працівників облікового складу за рік ро
боти становить 25 і більше осіб, норматив ро
бочих місць для працевлаштування інвалідів
встановлюється в розмірі 4 %.
Кількість робочих місць для працевлашту
вання інвалідів підприємства обчислюють са
мостійно. Обов’язок щодо працевлаштування
інваліда на підприємство визначається за по
казником середньооблікової кількості штат
них працівників облікового складу за рік ро
боти, який для виконання нормативу необхід
но правильно визначити. Від того, наскільки
вірно буде виконано ці розрахунки, залежить
необхідність працевлаштування інваліда на
підприємстві.
Середньооблікова кількість штатних пра
цівників облікового складу за рік роботи
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підприємства розраховується відповідно до
Інструкції № 286. Під час її обчислення врахо
вуються всі категорії працівників облікового
складу, зазначені в пунктах 2.4, 2.5 Інструкції
№ 286, крім працівників, які перебувають у
відпустках у зв’язку з вагітністю та полога
ми або для догляду за дитиною до досягнен
ня нею трирічного віку (п. 3.2.2 Інструкції
№ 286).
Виконання всіх розрахунків, якщо на під
приємство прийнято нову (восьму) особу, ще
не означає, що для дотримання норм Закону
№ 875 необхідно одразу працевлаштовува
ти на підприємство інваліда. Усе залежить
від визначення середньооблікової кількості
штатних працівників облікового складу за
рік. Вона обчислюється шляхом підсумуван
ня кількості штатних працівників за кожний
календарний місяць. А одержана сума ділить
ся на кількість місяців, тобто на 12.
Приклад
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства
протягом року становила: січень — 7,
лютий — 5, березень — 6, квітень — 7,
травень — 7, червень — 6, липень — 7,
серпень — 7, вересень — 7, жовтень — 6,
листопад — 7, грудень — 8. Разом = 80.
Для отримання середньооблікової кількості працівників за рік потрібно: 80 ÷ 12 =
6,66 ≈ 7 (слід пам’ятати, що під час розрахунку кількості робочих місць результат
округляється до цілого числа).

Таким чином, якщо середньооблікова
чисельність штатних працівників обліково
го складу за рік становить сім осіб, звітність
до Фонду такі підприємства не подають. Але
все ж таки, на майбутнє, радимо замислитися
над працевлаштуванням інваліда та зайняти
ся підбором такого працівника. Наприклад,
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Для виконання нормативу
роботодавцям слід працевлаштувати
необхідну кількість інвалідів, для яких
це місце роботи буде основним
за допомогою Державної служби зайнятос
ті України, шляхом подання Інформації про
попит на робочу силу (вакансії) за формою
№ 3-ПН, затвердженої наказом Мінсоцполіти
ки України від 31 травня 2013 р. № 316, де в
розділі I «Основні дані про вакансії» у графі 5
«Укомплектування вакансії за сприяння Дер
жавної служби зайнятості України» вписати
слово «Так». Також у розділі II «Характерис
тики вакансії(й) та вимоги до претендента(ів)»
у пункті 4 мають бути вказані інваліди.
Зверніть увагу, що для виконання норма
тиву роботодавцям слід працевлаштувати не
обхідну кількість інвалідів, для яких це місце
роботи буде основним.
Виконання норми статті 19 Закону № 875
є обов’язковим, адже за невиконання норма
тиву або неподання звіту про зайнятість та
працевлаштування інвалідів на роботодавця
накладаються значні штрафи.
Відповідно до статті 20 Закону № 875
роботодавці, в яких середньооблікова чи
сельність працюючих інвалідів менша, ніж
установлено нормативом, щороку сплачують
Фонду адміністративно-господарські санкції
в розмірі середньої річної заробітної плати на
підприємстві за кожне робоче місце, призна
чене для працевлаштування інваліда і не зай
няте ним.
Для роботодавців, на яких працює від 8 до
15 осіб, розмір адміністративно-господар
ських санкцій за робоче місце, призначене
для працевлаштування інваліда і не зайняте
ним, визначається в розмірі половини серед
ньої річної заробітної плати на відповідному
підприємстві.
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Зазначимо, що положення частини першої
статті 20 Закону № 875 не поширюється на
підприємства, установи й організації, що пов
ністю утримуються за рахунок коштів дер
жавного або місцевих бюджетів.
Адміністративно-господарські санкції об
числюються та сплачуються роботодавцями
самостійно до 15 квітня року, що настає за ро
ком, в якому відбулося порушення нормативу.
Порушення строків сплати суми адміністра
тивно-господарських санкцій тягне за собою
нарахування пені, яка розраховується виходя
чи зі 120 % річних облікової ставки Нацбанку
України, чинної на час сплати, нарахованої на
повну суму недоїмки за весь її строк.
Окрім цього, згідно зі статтею 1881 Кодек
су України про адміністративні правопору
шення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X невико
нання посадовою особою, яка використовує
найману працю, нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів та неподання
до Фонду Звіту про зайнятість та працевлаш
тування інвалідів тягнуть за собою накладен
ня штрафу від 10 до 20 нмдг (від 170 грн до
340 грн).

Чи потрібно надавати щорічну
відпустку тривалістю 26 календарних днів (як працівнику-інваліду
ІІІ групи) за попередні роки, якщо
документи про встановлення інвалідності у 2014 р. до відділу кадрів він
надав у 2016-му?
Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону про
відпустки працівникам-інвалідам ІІІ групи на
дається щорічна основна відпустка триваліс
тю 26 календарних днів.
Чинним законодавством не передбачено
терміну давності, після якого працівник втра
чає право на щорічні відпустки.
Таким чином, якщо у 2016 р. працівник
надав роботодавцеві довідку МСЕК про те,
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що у 2014 р. йому встановлено інвалідність
IІI групи, законодавством гарантується надан
ня працівнику 26 календарних днів щорічної
відпустки з дня встановлення інвалідності.
Тобто він матиме право на відпустку більшої
тривалості, оскільки загальна тривалість що
річної відпустки за відпрацьований рік зміни
лася. Відпустка має бути обчислена пропо
рційно в кожному періоді окремо, до настання
інвалідності та після. Навіть незважаючи на об
ставини, за яких бухгалтерія (відділ кадрів) під
приємства не мала документа (довідки МСЕК),
що підтверджує інвалідність працівника. На
цьому наголошують фахівці Мінсоцполітики
України у своєму листі від 29 грудня 2015 р.
№ 774/13/116-15 (повний текст листа див.
на с. 9).
Також у листі Держслужби України з пи
тань праці зазначається, що за умови, якщо
працівник з якихось причин не скористався
своїм правом на щорічну відпустку за кілька
попередніх років (зокрема, за два, три, чоти
ри чи більше років), він має право викорис
тати їх, а в разі звільнення йому має бути ви
плачена грошова компенсація. За бажанням
працівника частина щорічної відпустки може
бути замінена грошовою компенсацією. При
цьому тривалість наданої йому щорічної та
додаткових відпусток не повинна бути мен
шою ніж 24 календарних дні (лист Державної
служби України з питань праці від 22 грудня
2015 р. № 5947/0/4.2-06/6/ДП-15) (повний
текст листа див. на с. 12).
Отже, можна зробити висновок, що за
умови використання щорічної відпустки
тривалістю не менш як 24 календарних дні
за відпрацьований робочий рік за інші не
використані дні відпустки працівник може
отримати грошову компенсацію. Для цього
кадровій службі потрібно правильно визна
чити тривалість відпустки в перший робочий
рік після встановлення інвалідності. Для цьо
го за період робочого року до встановлення
інвалідності тривалість щорічної основної
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відпустки слід обчислювати з розрахунку
24 календарних дні за рік, а за іншу частину
робочого року, після встановлення інвалід
ності — з розрахунку 26 або 30 календарних
днів.

Чи користується інвалід гарантіями
щодо заборони звільнення під час
скорочення штату працівників?
Відповідно до статті 2 Закону № 875 інва
лідом є особа зі стійким розладом функцій
організму, що при взаємодії із зовнішнім се
редовищем може призводити до обмеження
її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації
нею прав нарівні з іншими громадянами та
забезпечити її соціальний захист.
У працівника-інваліда є певні гарантії при
працевлаштуванні, роботі та звільненні, які
передбачені статтею 17 Закону № 875. Вони
забороняють відмовляти в укладенні трудово
го договору або просуванні по службі, звіль
няти за ініціативою адміністрації, переводити
інваліда на іншу роботу без його згоди з мо
тивів інвалідності, за винятком випадків, коли
за висновком медико-соціальної експертизи
стан його здоров’я перешкоджає виконанню
професійних обов’язків, загрожує здоров’ю
і безпеці праці інших осіб, або продовження
трудової діяльності чи зміна її характеру та
обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалі
дів. Проте положення цієї статті не захищають
працівника від звільнення, адже воно відбува
ється за нормами КЗпП.
Скорочення штату працівників є однією
з підстав для розірвання трудового дого
вору, що передбачено пунктом 1 статті 40
КЗпП. КЗпП не містить гарантій для інва
лідів щодо заборони їх звільнення за цим
пунктом.
Під час скорочення штату працівників у
зв’язку із змінами в організації виробництва
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і праці інвалід на рівні з іншими має переваж
не право на залишення на роботі, якщо має
більш високу кваліфікацію та продуктивність
праці. Але за рівних умов перевага в зали
шенні на роботі надається певним категоріям
працівників, визначеним статтею 42 КЗпП. До
них належать лише інваліди війни та праців
ники, які отримали трудове каліцтво або про
фесійне захворювання на підприємстві, якщо
за кваліфікацією та продуктивністю праці
вони не поступаються іншим працівникам.
Про інвалідів І, ІІ та ІІІ груп мова не йде. Окрім
цього, звільнення працівників у зв’язку зі ско
роченням є можливим лише якщо працівника
немає змоги перевести на іншу посаду.
Штат працівників — це сукупність посад,
установлених штатним розписом підприєм
ства, а скорочення штату призводить до змін
у штатному розписі за рахунок ліквідації пев
них посад. Тому слід правильно розуміти, що
під час скорочення штату підприємства ско
рочується посада, а не працівник.
Варто пам’ятати, що під час скорочення
штату звільнення працівника не допускаєть
ся в період його тимчасової непрацездатнос
ті, а також під час перебування у відпустці.
Згідно зі статтею 3 Закону про відпустки за
бажанням працівника в разі його звільнення
йому має бути надано невикористану від
пустку. Тому якщо термін відпустки переви
щує строк запланованого вивільнення, да
тою звільнення буде останній день відпустки.
Якщо ж працівник перебуває на лікарняному,
то слід дочекатися закриття листка непрацез
датності й лише після цього проводити про
цедуру звільнення у зв’язку із скороченням
штату підприємства відповідно до пункту 1
статті 40 КЗпП. У разі збігу дня звільнення зі
святковим, вихідним або неробочим днем за
статтею 2411 КЗпП днем звільнення вважати
меться найближчий робочий день.
Нагадаємо також, що працівників, зокрема
інвалідів, у зв’язку зі скороченням штату може
бути звільнено лише за попередньою згодою
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виборного органу (профспілкового представ
ника) первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП). Якщо
працівник не є членом профспілки підпри
ємства або звільняється з підприємства, де
немає первинної профспілкової організації,
розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця допускається без її згоди (час
тина перша ст. 431 КЗпП).

Який порядок реєстрації у Фонді
та виконання нормативу?
Звіт про зайнятість та працевлаштування ін
валідів подається за формою № 10-ПІ (річна),
порядок заповнення якої встановлено Нака
зом № 42. Щорічно до 1 березня після звітно
го періоду (п. 2.1 Наказу № 42) роботодавці
подають цей звіт до регіональних відділень
Фонду, в яких вони зареєстровані. Для пра
вильного подання цього звіту роботодавцям
потрібно здійснити кілька кроків.

Крок 1. Зареєструватися у Фонді
Роботодавці, в яких за основним місцем ро
боти працює вісім і більше осіб, реєструють
ся у відділеннях Фонду за своїм місцезнахо
дженням. Порядок реєстрації підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб, які ви
користовують найману працю, визначений
постановою КМУ «Про реалізацію статей 19
і 20 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» від 31 січня
2007 р. № 70.
Для реєстрації роботодавці подають (над
силають рекомендованим листом) до відді
лення Фонду заяву за формою, затвердже
ною наказом Міністерства праці та соціальної
політики України «Про затвердження форм
документів для реєстрації роботодавців у від
діленнях Фонду соціального захисту інвалідів
і виконання ними нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів» від 14 бе
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резня 2007 р. № 98. Реєстрація роботодавців
безоплатна.
Підприємства, установи, організації, у т. ч.
підприємства, організації громадських орга
нізацій інвалідів, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів, подають також копію довідки про
включення їх до реєстру неприбуткових уста
нов, виданої органом державної податкової
служби.
Новостворені роботодавці та підприєм
ства, установи, організації (у т. ч. громадські)
та фізичні особи, які використовують найма
ну працю, в яких кількість працюючих, для
яких це місце роботи є основним, збільши
лася до восьми і більше осіб, реєструються у
відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає
за роком створення або збільшення кількості
працюючих (лист Фонду соціального захис
ту інвалідів від 25 вересня 2013 р. № 1/6296/09).
Роботодавець, у якого змінилося наймену
вання чи місцезнаходження юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реє
страції (проживання) фізичної особи — підпри
ємця, подає заяву і копію довідки протягом 10
робочих днів після державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи
чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної
особи — підприємця.
Роботодавці, які мають відокремлені під
розділи, разом із заявою та копією довідки
подають відомості про такі підрозділи за тією
ж формою.
Якщо роботодавець не став на облік у за
значені терміни, він може зареєструватися
безпосередньо перед здачею звіту (лист Фон
ду від 16 травня 2008 р. № 1/6-155/06).

Крок 2. Обчислити середньооблікову
кількість штатних працівників за рік
Для подання звіту потрібно правильно обчис
лити середньооблікову чисельність працівни
ків за рік. Від цього показника залежить, зок
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рема, чи зобов’язаний роботодавець прий
мати на роботу інваліда, якщо чисельність
працівників становить 8 осіб.
Наприклад, якщо середньооблікова кіль
кість штатних працівників за рік становить 89,
приймати на роботу інваліда для виконання
нормативу не потрібно (89 ÷ 12 = 7,41 ≈ 7),
а якщо 90 (90 ÷ 12 = 7,5 ≈ 8), то вже необхідно.

Крок 3. Обчислити кількість інвалідів, які
мають бути працевлаштовані
Для того, щоб норматив було виконано, до
цього кроку потрібно поставитися дуже уваж
но. Для підприємств, де працює понад 25 осіб,
середньооблікову кількість штатних працівни
ків за рік необхідно помножити на 4 %. Напри
клад, якщо середньооблікова кількість штат
них працівників за рік становить 340, слід пра
цевлаштувати 14 інвалідів (340 × 4% ÷ 100 =
13,6 ≈ 14).

Крок 4. Обчислити середньооблікову
чисельність штатних працівників, яким
установлено інвалідність, за рік
Для цього необхідно підсумувати середньо
облікову кількість штатних працівників, яким
установлено інвалідність, за кожен місяць та
поділити отримане число на 12. Наприклад,
якщо сума показників середньооблікової кіль
кості працівників за кожен місяць становить

Інваліди, прийняті на роботу за
сумісництвом, або ті, які виконують
роботи за договорами цивільноправового характеру, для виконання
нормативу не зараховуються
160 осіб, то середньооблікова кількість за рік
дорівнює: 160 ÷ 12 = 13,33 ≈ 13 осіб.

Крок 5. Упевнитися, що норматив виконано
З цією метою потрібно обчислити різницю між
кількістю інвалідів, які мають бути працевлаш
товані для виконання нормативу, і середньо
обліковою кількістю інвалідів за рік. Але слід
пам’ятати, що норматив вважається викона
ним лише в разі укладення трудового догово
ру, у т. ч. строкового, з інвалідами, для яких це
місце роботи є основним (можливе на умовах
режиму роботи з неповним робочим днем чи
неповним робочим тижнем або за умови вико
нання ними роботи особистою працею вдома).
Тобто на підприємстві має зберігатися трудова
книжка такого працівника.
Інваліди, прийняті на роботу за сумісни
цтвом, або ті, які виконують роботи за до
говорами цивільно-правового характеру, для
виконання нормативу не зараховуються. 

У № 3/2016 на с. 33 допущено технічну помилку. У колонці «Звільнення за угодою сторін, п. 1 ст. 36
КЗпП» навпроти рядка «Виплата допомоги по безробіттю» замість «Починається з 91-го дня після реєс
трації як безробітного» слід читати: «Скорочується на 90 днів». Роз’яснення щодо виплати допомоги
читайте в наступному номері.
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Зразки посадових інструкцій

Посадова інструкція
мерчендайзера
(код КП 3415) (витяги)
<…>

2.ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Мерчендайзер виконує такі функціональні
завдання та обов’язки:
2.1. Розробляє заходи, проекти та програми
щодо візуального представлення товарів у місцях
їх продажу або демонстрації, насамперед у про
сторі точок роздрібної торгівлі (POS).
2.2. Здійснює консультації та взаємодію з
іншими фахівцями (з реклами, збуту, дизайну
тощо) для визначення видів товарів, які слід ви
ставити в місцях продажу або показу, найбільш
ефективних способів їх візуального показу,
а також місць і часу проведення презентацій
товару.
2.3. Вивчає певну територію (район), де пе
редбачається організація продажу товару.
2.4. Визначає точки роздрібної торгівлі, де
доцільно організувати продаж певних товарів,
бере участь у розробленні схеми ділових зв’язків
між ними.
2.5. Впроваджує заходи з презентації товарів,
використовуючи інструменти мерчендайзингу,
а саме:
2.5.1. Space-management (менеджмент про
стору) — викладення товарів у спосіб, що спону
кає до імпульсивних покупок товарів.
2.5.2. POS-designing (дизайн точок роздрібної
торгівлі) — розміщення рекламних елементів у
просторі торговельних точок (плакатів, буклетів,
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моделей товарів, гірлянд, прапорів, рекламного
торговельного обладнання тощо).
2.5.3. Stock-control (управління запасами) —
розрахунок необхідної та достатньої кількості
(балансу) товарів у точках роздрібної торгівлі, за
безпечення їх наявності.
2.6. Формує банк даних про фактичні та по
тенційні місця продажу товарів.
2.7. Планує необхідне облаштування місць
продажу і показу товарів у комерційних цілях з
метою привернути увагу клієнтів і спонукати їх
до покупок.
2.8. Проводить переговори з керуючими ма
газинів та інших точок роздрібної торгівлі щодо
способів представлення товарів і супутніх їм по
слуг потенційному покупцю з метою переконан
ня їх у необхідності й ефективності таких заходів.
2.9. Слідкує за правильним розміщенням цін
ників на товари, а також різної описової інформа
ції про товар на самому товарі, задньому плані,
спеціальних підставках, вітрині тощо.
2.10. Контролює дотримання концепції ви
кладення товарів, цільове використання торго
вельного устаткування (дисплеїв, стелажів, поли
чок тощо) та стан рекламних елементів.
2.11. Здійснює заходи з реконструкції, ре
монту, заміни несправних або непридатних рек
ламних елементів, у т. ч. замовляє нові рекламні
елементи, домовляється з відповідними фірма
ми про ремонт (оновлення) окремих рекламних
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елементів, вносить пропозиції керівництву щодо
вдосконалення наявних рекламних елементів.
2.12. Проводить навчання й підготовку об
слуговуючого персоналу торговельного підпри
ємства за такими напрямами: основні споживчі
характеристики товарів, принципи підтримки
концепції викладення товарів, основи мотивації
продажу товарів споживачам.
2.13. Перевіряє точки роздрібної торгівлі та
коригує неправильне представлення на них під
звітних брендів (торговельних марок, окремих
товарів).
2.14. Регулярно оновлює інтер’єр приміщень
та вітрин, де представлено товар, щоб відобрази
ти зміну його асортименту або з метою додатко
вого рекламування (просування) певних товарів.
2.15. Організовує та бере участь у проведенні
промоушен-акцій.
2.16. Налагоджує й підтримує зворотний зв’я
зок з клієнтами з питань маркетингу.
2.17. Готує звіти за встановленими зразками,
які найефективніше відображають результат
його роботи, у т. ч. за необхідності фотографує
місця, де представлені товари.
2.18. Планує відповідні події й заходи та подає
безпосередньому керівнику календарні плани їх
проведення, а також маршрутні листи.
2.19. Взаємодіє з відділом маркетингу та про
дажу з метою підбору найвигідніших для компа
нії умов підтримки підзвітних брендів.
2.20. Вивчає та аналізує досвід роботи мер
чендайзерів інших торговельних підприємств, за
необхідності впроваджує його у свою практику.
<…>
5. ПОВИНЕН ЗНАТИ
Мерчендайзер повинен знати:
5.1. Чинне законодавство, яке регулює тор
говельну та рекламну діяльність, а також захист
прав споживачів.
5.2. Накази, вказівки, інструкції тощо керів
ництва торговельного підприємства з питань, що
стосуються виконання його посадових обов’язків.
5.3. Основи організації праці з формування
попиту та стимулювання продажу товарів.
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5.4. Основи маркетингу та менеджменту.
5.5. Характеристики та принципи викорис
тання інструментів мерчендайзингу.
5.6. Види реклами та основи організації рек
ламної діяльності.
5.7. Принципи організації торговельного про
стору.
5.8. Принципи організації продажу.
5.9. Основи психології та соціології, основні
фактори, що впливають на поведінку людей.
5.10. Основні типи споживачів та моделі по
ведінки покупців у торговельних приміщеннях.
5.11. Методи оцінки ефективності викладення
товарів у торговельному залі.
5.12. Основні властивості, якісні та споживчі
характеристики товарів, що належать до номен
клатури торговельного підприємства.
5.13. Ціни на товари.
5.14. Основи ринкової економіки.
5.15. Етику ділового спілкування.
5.16. Правила та норми охорони праці, навко
лишнього середовища, пожежної безпеки.
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
6.1. Мерчендайзер І категорії: перший (ба
калаврський) рівень або початковий рівень
(короткий цикл) вищої освіти відповідного на
пряму підготовки (галузі знань). Стаж роботи на
посаді мерчендайзера ІІ категорії — не менше
одного року.
6.2. Мерчендайзер ІІ категорії: перший (ба
калаврський) рівень або початковий рівень (ко
роткий цикл) вищої освіти відповідного напряму
підготовки (галузі знань). Стаж роботи за спеці
альністю для молодшого спеціаліста (молодшого
бакалавра) — не менше 2 років, бакалавра — без
вимог до стажу роботи.
6.3. Мерчендайзер: початковий рівень (ко
роткий цикл) вищої освіти відповідного напряму
підготовки (галузі знань). Без вимог до стажу ро
боти.
<…>
Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків і торгівлі України
від 30 листопада 1999 р. № 918

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників
ВИПУСК 65
Торгівля та громадське харчування
(витяг)

<…>

Представник торговельний
Завдання та
обов’язки.

Повинен
знати:
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Представляє інтереси фірми (підприємства) на певному ринку за узгодже
ною номенклатурою товарів. Створює сприятливе враження про фірму
(підприємство) та її товари в ділових колах і здійснює рекламу. Проводить
маркетингові дослідження та інформує фірму (підприємство) про потенціал
та тенденції розвитку ринку. Визначає місце товарів на ринку, вибирає опти
мальні канали збуту, партнерів та форми співробітництва. Надає фірмі (під
приємству) інформацію про технічні вимоги до товарів та ціни. Інформує
фірму (підприємство) про запити споживачів, про передбачені розміщення
замовлень. Сприяє укладанню та реалізації контрактів. Організує ділові кон
такти фірми (підприємства) з імпортерами товарів, іншими організаціями,
від яких залежить рішення про розміщення замовлень.
чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяль
ність;
нормативно-правові акти та документи з державного регулювання зов
нішньоекономічної діяльності, функціонування підприємств торгівлі та ор
ганізації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
тарифне та нетарифне регулювання експорту-імпорту;
законодавство, що регулює іноземні інвестиції;
законодавство про захист прав споживачів; принципи організації рекла
ми;
методи вивчення кон’юнктури товарних ринків;
порядок укладання та оформлення контрактів;
основи маркетингу; психологію та етику ділового спілкування і ведення
переговорів;
1-2 іноземні мови міжнародного спілкування;
Кадровик України
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правила експлуатації сучасної комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої са
нітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні Представник торговельний I категорії: базова або неповна вища освіта (ба
калавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економі
вимоги.
ка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент». Стаж роботи за професією
представника торговельного II категорії — не менше 1 року та кваліфікацій
на атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Представник торговельний II категорії: базова або неповна вища освіта
(бакалавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Еко
номіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент»: для бакалавра — без
вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією
представника торговельного — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація
на виробництві з присвоєнням II категорії.
Представник торговельний: неповна вища освіта (молодший спеціаліст)
за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля»,
«Менеджмент», без вимог до стажу роботи.

Товарознавець
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та
обов’язки.
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Організує раціональне товаропостачання торгових об’єктів, планує транзитне
завезення товарів у роздрібну мережу, вивчає постачальників товарів і виби
рає найбільш раціональні форми господарських та комерційних зв’язків з ними.
Організує вивчення попиту населення на товари та аналізує його динаміку. Веде
облік товарних фондів та контролює виконання постачальниками договірних
зобов’язань. Готує необхідні документи для пред’явлення претензій до поста
чальників за порушення або недотримання умов договорів. Визначає з ураху
ванням характеру товару спосіб, за яким здійснюється контроль його якості: за
стандартами, за технічними умовами, за специфікацією, за зразками, поперед
нім оглядом, описанням, вмістом окремих речовин у товарах, за натуральною
вагою або за показниками виходу готової продукції. Розробляє пропозиції щодо
укладання довгострокових договорів постачання з продавцями товарів за умови
надання ними системи цінових знижок. Розробляє пропозиції щодо формуван
ня асортиментної політики торговельного підприємства, вивчає структуру то
варних запасів і вживає заходів щодо прискорення обороту товарів, скорочення
товарних втрат. Вивчає причини створення наднормативних товарних запасів та
«неліквідів», сприяє їх реалізації. Бере участь у роботі ярмарків-продажів това
рів, вишукує товарні ресурси та укладає договори на їх постачання. Контролює
додержання вимог щодо збереження якості товарів (додержання принципів
товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипо

95

Кваліфікаційні характеристики

жежного захисту) та торгівлі ними. Перевіряє наявність товарно-транспортних
накладних, рахунків-фактур, сертифіката відповідності державній системі сер
тифікації та відповідність якості товарів чинним стандартам та технічним ви
могам, у разі потреби організує проведення лабораторних аналізів. Бере участь
у впровадженні сучасних технологій автоматизованої ідентифікації товарів, по
слуг, постачальників, транспорту, рекламних носіїв на основі штрихового ко
дування в системах автоматизованого товарно-грошового обігу. Перевіряє на
явність маркованих штрихових кодів на прийнятих до реалізації товарах, у разі
їх відсутності — маркує внутрішніми штриховими кодами. Контролює своєчас
не відвантаження зворотної тари. За відповідних обставин веде пошук ванта
жів, що не надійшли. Здійснює оперативний облік підсумків реалізації товарів.
Складає кон’юнктурні огляди та звітність щодо постачання та реалізації товарів
за встановленими формами. Бере участь у проведенні інвентаризації товарноматеріальних цінностей.

Повинен
знати:
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нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціо
нування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродо
вольчих товарів;
порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання,
зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих то
варів;
принципи сертифікації систем контролю якості товарів на підприємствах
торгівлі;
правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продо
вольчої сировини для здоров’я споживачів;
стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та гото
вої продукції;
порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продоволь
чої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам;
порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які
систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі,
умови зберігання і транспортування товарів;
порядок відбору в суб’єктів господарювання в сфері торгівлі зразків товарів,
сировини та напівфабрикатів для перевірки їх якості;
положення про штрихове кодування товарів;
положення про порядок проведення регіональних оптово-промислових яр
марків;
методи вивчення попиту населення на товари;
сучасну моду та тенденції її змін;
основні властивості та якісні характеристики товарів;
порядок розрахунку потреби в товарних запасах;
порядок приймання товарів за кількістю та якістю;
умови транспортування окремих видів товарів;
загальні технічні вимоги до тари та пакувальних матеріалів;
методи визначення якості товарів;
Кадровик України
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порядок укладання договорів постачання товарів, пред’явлення претензій та
позовів;
порядок обліку та проведення інвентаризації товарно-матеріальних ціннос
тей;
застосування комп’ютерних технологій для обліку товарів;
основи економіки, організації праці, управління;
наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності пра
цівників нижчої кваліфікації;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої саніта
рії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні
вимоги.

Товарознавець I категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або
молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля». Стаж роботи за
професією товарознавця II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна
атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.
Товарознавець II категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або
молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля», для бакалавра —
без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за про
фесією товарознавця — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на ви
робництві з присвоєнням II категорії.
Товарознавець: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом
підготовки «Торгівля», без вимог до стажу роботи.

Касир торговельного залу (II категорія)
Завдання
та обов’язки.

Перевіряє наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на то
варах та ідентифікує їх за цією інформацією за допомогою спеціальних за
собів штрихового кодування. Веде касовий журнал, складає касову звітність.

Повинен
знати:

форми розрахунку із споживачами, в т. ч. за кредитними картками;
асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів;
правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;
порядок ведення касового журналу та складання касової звітності;
технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики;
порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої са
нітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні
вимоги.

Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації касира торговель
ного залу II категорії без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією касира торговельного залу III категорії — не
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менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням
II категорії.

Касир торговельного залу (III категорія)
Завдання
та обов’язки.

Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє
контрольну і чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить ну
мератор на нулі, встановлює дататор, одержує розмінну монету в кількості,
необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщує її в касовій шухляді.
Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них.
Веде розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги, підраховує
вартість покупки, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Повертає гроші
за невикористаний чек. Усуває дрібні неполадки електронного контрольнокасового апарату. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє
суми реалізації з показаннями касових лічильників.

Повинен
знати:

порядок виконання касових операцій;
правила розрахунку із споживачами;
порядок одержання, зберігання та видавання коштів;
ознаки платоспроможності державних грошових знаків;
асортимент та роздрібні ціни на товари, що є в продажу;
правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів;
правила експлуатації сучасних видів ЕККА;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої са
нітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з
вимоги.
присвоєнням кваліфікації касира торговельного залу III категорії. Без вимог
до стажу роботи.

Контролер-касир (I категорія)
Завдання
та обов’язки.
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Вивчає асортимент товарів, що є на складі. Бере участь у визначенні якості
товарів за органолептичними ознаками. Бере участь у відборі зразків для
лабораторного аналізу. Звіряє суми реалізації з показаннями касових лі
чильників. Бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних ціннос
тей, складанні товарних звітів, актів на брак, нестачу, пересортицю та актів
приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей. Змінює за
вказівкою відповідальної особи шифри (умовні позначки) на чеках, вико
ристовує штампи або відтиски «Сплачено», «Рахунок», «Контроль». У разі
обриву контрольної стрічки повідомляє відповідальну особу і разом з нею
підписує місце обриву. Складає акти на невикористані та повернені спо
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живачами чеки. Оформляє фінансові документи і робить відповідні запи
си в книзі касира-операціоніста. Вирішує спірні питання із споживачами в
разі відсутності відповідальної особи. Керує роботою контролерів-касирів
більш низької кваліфікації.

Повинен
знати:

основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари та до
їх маркування;
органолептичні методи визначення якості товарів; ознаки доброякісності
та сортності товарів;
основні види сировини, з якої виготовлені товари;
види браку і правила бракеражу;
порядок проведення інвентаризації;
порядок складання та оформлення товарних звітів, актів на брак, пере
сортицю товарів, актів приймання-здавання при передаванні матеріальних
цінностей;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої са
нітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні
вимоги.

Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації контролера-касира
I категорії без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж
роботи за професією контролера-касира II категорії — не менше 1 року та
кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Контролер-касир (II категорія)
Завдання
та обов’язки.

Ознайомлюється з асортиментом товарів на складі, бере участь у його одер
жанні. Готує товари до продажу: перевіряє їх найменування, кількість, сортність,
ціну, розпаковує, оглядає зовні, перебирає, протирає, заповнює і прикріплює
ярлики цін до товарів, розміщує і викладає товари за групами, видами, сортами
з урахуванням правил товарного сусідства, частоти попиту. Повідомляє адмі
ністрацію про надходження товарів, які не відповідають маркуванню. Обслу
говує покупців із застосуванням технічних засобів штрихового кодування. Пе
ревіряє наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на товарах;
проводить ідентифікацію товарів. Консультує покупця про ціну, властивості,
якість товарів та ціни на них, пропонує нові та взаємозамінні товари, а також
товари супутнього асортименту. Надає покупцям допомогу в пакуванні товарів.
Контролює своєчасне наповнення асортименту товарів. Бере участь в оформ
ленні прилавочних і внутрішньомагазинних вітрин. Веде касовий журнал, скла
дає касову звітність. Бере участь у підготовці товарів до інвентаризації.

Повинен
знати:

форми розрахунку із споживачами, в т. ч. за кредитними картками;
асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів;
правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;
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порядок роботи в системі єдиного вузла розрахунку;
порядок ведення касового журналу та складання касової звітності;
технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики;
порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами;
методи визначення якості товарів;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої са
нітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні
вимоги.

Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації контролера-касира
II категорії без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж
роботи за професією контролера-касира III категорії — не менше 1 року та
кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Контролер-касир (III категорія)
Завдання
та обов’язки.

Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє
контрольну і чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить нумера
тор на нулі, встановлює дататор, одержує розмінну монету в кількості, необхідній
для розрахунку із споживачами, і розміщує її в касовій шухляді. Ознайомлюєть
ся з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них. Перевіряє кількість,
масу, ціну і якість товару, що відпускається споживачу. Контролює терміни реалі
зації товарів. Підраховує вартість покупки, отримує гроші, видає здачу. Слідкує за
чіткістю реквізитів на чековій та контрольній стрічках. Повертає гроші за невико
ристаний чек. Усуває дрібні неполадки електронного контрольно-касового апа
рату. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з
показаннями касових лічильників. Прибирає нереалізовані товари і тару.

Повинен
знати:

порядок виконання касових операцій;
правила розрахунку із споживачами;
порядок одержання, зберігання та видавання коштів;
ознаки платоспроможності державних грошових знаків;
асортимент та роздрібні ціни на товари, що є в продажу;
правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів;
правила експлуатації сучасних видів ЕККА;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої са
нітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні
вимоги.

Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з
присвоєнням кваліфікації контролера-касира III категорії. Без вимог до ста
жу роботи.
<…>
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Вебінар

Облік робочого часу
на підприємстві. Загальні

правила документального
оформлення

На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»
Як табелювати працівника, який працює неповний робочий час
(6 годин) та відряджений на підприємство з режимом роботи
8 годин?
Пунктом 8 розділу 1 «Загальні положен
ня» Інструкції про службові відрядження
в межах України та за кордон, затвер
дженої наказом Міністерства фінансів України від
13 березня 1998 р. № 59, визначено, що на праців
ника, який перебуває у відрядженні, поширюється
режим робочого часу того підприємства, до якого
він відряджений. Тому в табелі обліку робочого
часу необхідно проставляти фактично відпрацьо
вані години, тобто 8 годин.
У згаданому випадку процедура оформлен
ня відрядження матиме свою специфіку. Питання
узгодження режиму та тривалості роботи під час
відрядження доцільно вирішити на етапі визначен
ня кандидатури відрядженого, враховуючи ситуа
цію, внаслідок виникнення якої працівник працює в
режимі неповного робочого часу. У наказі про від
рядження необхідно обов’язково вказати особли
вості умов праці та її оплати під час відрядження.
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Відповідно до статті 32 КЗпП встановлення
або скасування неповного робочого часу є зміною
істотних умов праці, про що працівника необхід
но попередити за два місяці. Але у випадку, що
розглядається, режим неповного робочого часу
припиняється тільки на період відрядження, а не
скасовується. Отже, на думку автора, достатньо
згоди працівника на відрядження в таких умовах,
наданої в письмовій формі. Таку згоду можна
оформити окремим документом до видання на
казу про відрядження та з посиланням в наказі
на раніше оформлену згоду. Можливий варіант,
коли підтвердження згоди (під підпис працівника)
оформлюється в самому наказі: «Згоден працювати під час відрядження на умовах повного робочого часу». У ньому також необхідно зазначити,
що оплата праці за час відрядження здійснюється
за всі робочі дні тижня, у розрахунку за повний ро
бочий день.
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Працівник, який працював за підсумованим обліком робочого
часу, звільняється. Як обчислити надурочні години, якщо встановлений обліковий період ще не закінчився?
У цьому випадку норма робочого часу
обчислюватиметься за період роботи з
початку облікового періоду до момен
ту звільнення. Відповідно до пункту 2 Методич
них рекомендацій щодо застосування підсумова
ного обліку робочого часу, затверджених нака
зом Мінсоцполітики України від 19 квітня 2006 р.
№ 138 (далі — Методичні рекомендації), підсу
мований облік робочого часу запроваджується
на підприємстві роботодавцем за погодженням з
виборним органом первинної профспілкової ор
ганізації, а в разі його відсутності це питання
може бути врегульовано в колективному дого
ворі. При підсумованому обліку робочого часу
робота працівників регулюється графіками змін
ності.
Обліковий період — це відрізок часу, визна
чений трудовим, колективним договором або
іншими внутрішніми нормативними актами ро
ботодавця, протягом якого працівник повинен
відпрацювати встановлену йому норму робо
чого часу відповідно до графіка змінності. Що
денна або щотижнева тривалість робочого часу,
встановлена графіком, може коливатися протя
гом облікового періоду, але загальна сума годин
роботи за такий період має дорівнювати нормі
робочого часу в обліковому періоді.

Необхідно пам’ятати, що в разі звільнення
працівника взаємні зобов’язання між сторо
нами, що уклали трудовий договір, припи
няються. Отже, і обліковий період для цього
працівника закінчується в останній день його
роботи. Відповідно до пункту 8 Методичних
рекомендацій час, відпрацьований понад
нормальну тривалість робочого часу, визна
чається як різниця між фактично відпрацьо
ваним часом роботи згідно з табелем обліку
робочого часу та нормою тривалості робочо
го часу за обліковий період. Якщо загальна
кількість годин, відпрацьованих працівником
з початку облікового періоду до моменту
звільнення, перевищує нормальну тривалість
робочого часу визначеного облікового періо
ду, ця кількість робочих годин вважатиметься
понаднормовою та оплачуватиметься згідно
зі статтею 106 КЗпП. Компенсація надуроч
них робіт шляхом надання відгулу не допус
кається.
Нагадаємо, що відповідно до вимог статті
116 КЗпП підприємство має виплатити в день
звільнення всі суми, які належать працівнику.
Про нараховані суми, належні працівникові в
разі звільнення, роботодавець має письмово
повідомити його перед їх виплатою. 

Вебінар «Облік робочого часу на підприємстві. Загальні правила документального оформлення»
відбувся 17 березня 2016 р. Наступний вебінар на тему «Призначення та звільнення керівника підприємства. Документальне оформлення» відбудеться 14 квітня 2016 р.
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ПЕРСОНАЛ
104 Досвід фахівців
107 Психологія

Досвід фахівців

Чому і як навчати:

чотири принципи
навчання
та розвитку
в ОТП Банку

Андрій Скібіцький,

напрямок навчання та розвитку
персоналу ОТП Банку

Т

імоті Голві у своїй книзі «Робота як внут
рішня гра» ділиться надзвичайно простою
та водночас ефективною формулою
досягнення результату:
Результат = Потенціал – Обмеження

Ця формула дає змогу по-новому поглянути
на головне питання у сфері навчання та розвитку
персоналу: чому і як навчати співробітників?
У потенціалі сучасних працівників можна не
сумніватися. Що стосується теоретичних знань,
майже не залишилося співробітників, які б не
проходили корпоративного навчання в тому чи
іншому форматі. Вітчизняний ринок має у сво
єму розпорядженні небагато по-справжньому
оригінальних і авторських напрацювань, але
потрібно докласти значних зусиль, щоб їх зна
йти. Тому з упевненістю можна сказати, що суть
більшості тренінгів однакова. До того ж уся не
обхідна інформація доступна у відкритих дже
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релах і за бажанням знайти її самостійно досить
легко.
Що стосується навичок, будьте певні: праців
ник знає свою справу, інакше ви б просто не взя
ли його на роботу. Справді, парадокс полягає в
тому, що в 100 % випадків він знає свою справу
краще, ніж HR-менеджер, який оцінює його під
час прийняття на роботу, а потім вирішує, чому
його навчати і як розвивати. При цьому мова,
звісно, не йде про тих, для кого ваша компанія —
перше місце роботи.
Чому ж потенціал знань і навичок персоналу
часто залишається нереалізованим і не приносить
бізнесу потрібного результату? Відповідь проста:
через небажання співробітників розкривати і за
стосовувати його саме в цій компанії. Небажання
стає на заваді багатьом співробітникам у набутті
необхідних знань і ключових навиків навіть у най
більш ідеальних особистих і робочих умовах.
За відсутності бажання у працівника, його
навчанню та розвитку не зарадять ні найталано
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витіший тренер, ні найефективніший менеджер.
Тому програми навчання та розвитку в компанії
повинні не лише надавати потрібні ресурси (кор
поративні бібліотеки, бази електронних курсів і
тренінгів щодо основних інструментів менедж
менту та взаємодії з клієнтами й колегами), а й
створювати такі умови, в яких співробітники
самі хотіли б навчатися та розвиватися. А на на
ступному етапі — мінімізувати наявність у ком
панії працівників, в яких таке бажання відсутнє.
Програми навчання та розвитку в ОТП Банку
враховують це і формують такі умови на підставі
чотирьох принципів. Вони не є докорінно нови
ми для формату навчання у сфері бізнесу, але з
різних причин їх не завжди дотримуються.

Ініціатива

Вибір

Застосування

Участь

Перший принцип: вибір
Коли програма навчання та розвитку розробля
ється всередині компанії, у HR-менеджера часто
виникає спокуса прийняти рішення за співро
бітників. Не важливо, що при цьому береться за
основу: стратегія розвитку бізнесу та персоналу,
результати оцінки або компетентна думка тре
нера. Працівники все одно можуть не розуміти,

№ 4 (111) квітень 2016

чому компанія вирішила, що їм необхідний саме
цей тренінг, а відвідуваність забезпечуватиметь
ся адміністративними методами. І в цьому ко
рінь багатьох непотрібних труднощів.
В ОТП Банку працівники самі обирають про
граму навчання та розвитку. Тому кожна програма
розробляється так, щоб працівники зрозуміли її
важливість для себе й відгукнулися самі. Такий під
хід відкриває багато цікавих можливостей. Серед
них, зокрема, на етапі розробки програми зайвий
раз проаналізувати цінність її змісту для цільової
аудиторії, а також ще на старті оцінити актуаль
ність програми за кількістю залученого персоналу.
Якщо рішення працівників, які долучилися до про
грами, було свідомим, вони стають зацікавленими
її учасниками, що зазвичай позитивно позначаєть
ся на динаміці та результатах навчання.
Наприклад, програма кадрового резерву в по
точному році була побудована не за принципом
формування резерву наступного покоління керів
ників і не за принципом визначення ключових, тала
новитих працівників. Незважаючи на ризик запуску
програми в менших обсягах, ніж було заплановано,
а також наявність мінімальних вимог до кандидатів,
кадровий резерв формувався виключно на добро
вільних засадах.

Другий принцип: ініціатива
Ефективність навчання працівника в ОТП Банку
безпосередньо залежить від його особистої за
лученості. Неможливо брати участь у навчальній
програмі й залишатися вільним слухачем. Якість
змісту програми та її результат залежать від учас
ників так само, як і від організаторів і тренера.
Наприклад, формат work-out сесії, відпра
цьований у рамках програми кадрового резерву
2014–2015 рр., дає змогу учасникам на практиці
навчитися аналізувати бізнес-процеси, прийма
ти рішення, планувати, керувати проектною ро
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ботою — але настільки, наскільки самі учасники
залучаються до процесу.
Ще одним способом залучити працівника до
процесу навчання є практика франшизи — част
кової оплати працівником зовнішнього навчаль
ного заходу, якщо навчання не стосується функцій,
необхідних йому для виконання його посадових
обов’язків.

Третій принцип: застосування
Трапляється, що працівники сприймають тре
нінг або програму розвитку як зайву можливість
відволіктися від роботи і весело провести час у
колі знайомих і колег за рахунок компанії. Інші,
навпаки, вважають це марним витрачанням часу.
Змінити таке ставлення можливо тільки одним
способом: результати навчання мають викорис
товуватися в роботі учасника.
В ОТП Банку учасник під час тренінгу сам про
понує розглянути робочі ситуації, які потребують
рішення. Реєстрація в певних програмах перед
бачає, що співробітник визначить і назве бізнеспроцес або ділянку роботи, над поліпшенням яких
працюватиме з колегами впродовж навчання. Тре
нінги розбиваються на кілька частин, у проміжку
між якими учасники можуть працювати з отри
маними рішеннями в реальних умовах упродовж
одного-двох місяців, а потім повертатися в групу
для обговорення можливості їх застосування.

Четвертий принцип: участь
Найкращий ефект від навчання досягається зав
дяки принципу: «Скажи мені — і я забуду, пока
жи мені — і я запам’ятаю, дай мені зробити — і я
зрозумію».
В ОТП Банку працівники мають можливість
брати участь у створенні програм навчання та роз
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витку, а також у проведенні тренінгів. Великої по
пулярності у 2015 р. набула програма «Майстерня
тренерів», у рамках якої з усіх охочих були віді
брані й навчені працівники, які тепер паралельно
виконують функції корпоративних тренерів за
рахунок свого особистого часу і без додаткової
оплати з боку компанії. У рамках програми було
розроблено три тренінги і п’ять відеосемінарів,
а також навчено сотні працівників. На численні
прохання програма була продовжена і на поточ
ний рік, своє бажання бути тренерами висловили
39 працівників.
Ще однією програмою, реалізація якої була б
неможливою без наших співробітників, є про
грама наставництва з девізом «Розвивай і роз
вивайся!». Кожний досвідчений працівник може
стати наставником для нового співробітника і
разом з ним ще раз віртуально навчитися азам
власної роботи, поглянути на неї по-новому і та
ким чином підвищити власну усвідомлену ком
петентність.
Однією з нових програм, що втілила прин
цип участі, є програма New Service Vision («Нове
бачення сервісу»), у рамках якої всі співробіт
ники банку на серії робочих зустрічей з топменеджментом компанії самі сформулювали
принципи взаємодії з колегами та клієнтами,
а також взяли на себе зобов’язання їх дотриму
ватися. Тепер співробітники різних підрозділів
знімають короткі відео про те, як згадані прин
ципи впливають на їх роботу, мають можливість
дивитися й голосувати за відео своїх колег. Ре
сурс для розміщення відео на корпоративному
порталі також був створений із залученням спів
робітників із різних напрямів бізнесу.
Отже, як навчати персонал? Довіряючи по
тенціалу працівників, їхньому досвіду та здібнос
тям, створювати умови для самостійного набут
тя ними потрібних знань та ключових навичок
з метою їх подальшого використання в роботі на
благо бізнесу. 
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Складні переговори

в практиці
HR-менеджера
Наталія Шишлова,

HR-консультант, психолог, бізнестренер, профконсультант

Найменше ми любимо свою роботу в момент повідомлення співробітникам
поганих новин. Ми не хочемо бути вісниками нещастя і у звичайному житті
намагаємося уникати подібного. Але в повсякденній роботі HR-менеджера
важкі розмови з персоналом — не рідкість. Аби проводити їх конструктивно
і з мінімальним рівнем стресу для обох сторін, необхідна підготовка

Як підготуватися до важких розмов?
По-перше, варто розібратися, які новини нам
особливо не подобається повідомляти. Які по
чуття нас охоплюють, з чим нам важко впорати
ся, коли ми вимушені вести неприємну розмову?
Чим краще ми вміємо володіти собою, дивитися
на ситуацію збоку, не сприймаючи її надто емо
ційно, тим легше нам буде провести ефективну
розмову, зрозуміти, яка людина перед нами, які
аргументи й слова підтримки їй потрібні та чим
конкретно їй можна допомогти.
По-друге, корисно знати психологічні зако
номірності переживання людьми поганих новин.
Розуміючи, що відбувається з людиною у важкі
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для неї моменти, легко встановити з нею контакт
і підтримати.
По-третє, важливо володіти технологіями ве
дення важких переговорів.
По-четверте, потрібно постійно вдосконалю
вати особисті навики ефективної комунікації: під
строювання, емпатії, переконання та впливу.

Емпатія — здатність розуміти емоційний стан
інших людей за допомогою співпереживання,
проникнення в їх суб’єктивний світ.
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Які розмови
не подобаються
HR-менеджерам

В одних випадках HR-менеджерам
допомагає відпрацьована техніка
й досвід, в інших —
спостережливість, винахідливість
і глибоке знання людської натури.
А часто і те і інше

HR-менеджерів часто залу
чають до всіляких непопу
лярних заходів у компанії.
Зокрема, викликає невдоволення необхідність про
водити бесіди з персоналом з приводу:
 скорочення штату;
 звільнення працівників, у т. ч. топ-менеджерів;
 зменшення зарплати персоналу, позбавлення
премій, погіршення умов праці;
 ненадання відпустки у бажаний для праців
ника період;
 незручних переїздів до іншого офісу, ущіль
нення приміщень;
 відряджень тощо.
Ще одне неприємне завдання HR-менеджера
пов’язане з необхідністю слідкувати за відхилення
ми від корпоративного і ділового стилю в компанії,
аж до пропозицій співробітникам частіше прийма
ти душ, не відволікатися на особисті справи в ро
бочий час або не забувати жінкам вчасно фарбува
ти сиве волосся.
Багато HR-менеджерів не люблять відмовляти
кандидатам і працівникам, якщо вони не пройшли
співбесіди, випробувального терміну, важливого
для них конкурсу в цікавий проект або до кадрово
го резерву.
Інколи виникають абсолютно нестандартні ви
падки, в яких HR-менеджери виступають як пере
мовники. Зазвичай це пов’язано з необхідністю
ухвалення екстрених рішень, коли законних підстав
для цього недостатньо. Наприклад, в одній компанії
з’ясувалося, що досвідчений працівник архіву, який
відповідає за прошивання документів, став пово
дитися неадекватно. У його поведінці виявлялися
ознаки психічного розладу. Він працював з досить
небезпечним пристроєм для розрізання і проши
вання архівних книг. Неправильне поводження з
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цим пристроєм могло при
звести до серйозних ушко
джень як самого працівни
ка, так і оточуючих. Його
нікуди було перевести і
потрібно було терміново
звільнити, в один день, а
згідно із законом зробити це було неможливо. За
вдання HR-менеджера полягало в тому, щоб пере
конати працівника написати заяву про звільнення
за власним бажанням.
В одних випадках HR-менеджерам допомагає
відпрацьована техніка й досвід, в інших — спосте
режливість, винахідливість і глибоке знання люд
ської натури. А часто і те і інше.

Чому ми не любимо повідомляти
погані новини?
Тому що самі не любимо їх отримувати. HR-менед
жери зазвичай досить проникливі люди. Ми здатні
поставити себе на місце іншого й зрозуміти його
почуття. Тому найменше нам хочеться засмучувати
інших і засмучуватися через це самим. Повідомля
ючи погані новини, ми зазвичай відчуваємо себе
винуватими. Нам здається, що ми завдаємо людині
шкоди, псуємо їй життя і тому відкладаємо непри
ємний момент.
Коли ж ми все-таки наважуємося сказати, то
можемо в результаті потрапити під «обстріл» емо
цій: гніву, образ, звинувачень, погроз і підозрінь. І це
доповнює той стрес, який ми вже отримали від на
ших душевних терзань.
Окрім негативної емоційної реакції ми мо
жемо побоюватися, що ображені співробітники,
особливо коли справа стосується звільнення, бу
дуть таємно або явно мстити: псувати репутацію
компанії, скаржитися до контролюючих органів,
судитися, псувати й красти майно компанії або
розголошувати комерційну таємницю. Ми не хо
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чемо, щоб хтось став мішенню несправедливої
помсти.

Коли новини на роботі стають
руйнівними
Проте не кожна новина, усупереч нашим побою
ванням, може сприйматися як погана. Адже в люд
ській натурі закладена цікавість і потяг до змін. Ми
прагнемо їх і боїмося водночас. Вічна спрага нового
й незвіданого, надія на краще ваблять нас і дають
змогу прийняти і пережити втрату звичного.
Але коли ми усвідомлюємо, що наша стабіль
ність і благополуччя, особливо фінансове, стражда
ють радикально, коли рвуться звичні, сталі зв’язки,
руйнуються плани, а майбутнє невизначене, коли
ми втрачаємо контроль над своїм життям (хоча,
насправді, це зовсім не так), то все бачиться в по
хмурих тонах, і новини стають для нас руйнівними.
Багато людей під час звільнення або в разі від
мови від роботи отримують хворобливий удар по
самооцінці: «У мене не вийшло, я не підходжу, мене
не поважають, мене принизили, я не потрібний,
я ні на що не здатний, я поганий», — думають вони.
У результаті виникає сором, а за ним — злість і об
раза, бажання реабілітуватися й поквитатися. Лю
дина часто втрачає самоповагу і впевненість у собі,
віру в благополучне майбутнє.

Стадії переживання втрат і змін
Психіка людини особливим чином реагує на нови
ни, які важко сприймаються. Існують певні етапи
переживання людиною втрат і змін, тобто ситуа
цій, у яких вона втрачає контроль над обставинами.
Експерти виділяють від 5 до 7 таких етапів: запере
чення, гнів, пошуки компромісу (торг), депресія,
прийняття. Деякі на перше місце ще ставлять безді
яльність, а на передостаннє — відновлення.
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Важливо розуміти, що всі ці етапи — це нор
мальна реакція людини на відчутні негативні події.
Вони допомагають пережити психічний біль і жити
далі.
Заперечення. Перша реакція на негативну звіст
ку — це, як правило, невіра, розгубленість, збен
теженість, дезорієнтація. Почувши погану новину,
людина може попросити повторити інформацію,
може настільки розгубитися, що впасти в ступор,
може випустити речі з рук і навіть знепритомніти.
Інколи людина продовжує займатися своєю спра
вою, ніби нічого не сталося. Вона може сказати, що
приголомшена, що не вірить почутому і не знає, що
їй тепер робити.
Деякі люди кажуть, що почувши погану звістку
відчували, що все, що відбувалося, було не з ними.
Сенс цієї стадії в тому, що несвідомо людина
ніби «набирається сил», аби зустрітися з тим, що
для неї є трагічним.
Для того щоб людина відчула вашу підтримку,
буде корисним сказати їй приблизно таке: «Думаю,
що ви розгублені», «Напевно, вам не віриться, що це
сталося», «Я сам не хочу вірити, що це сталося, про
те…», «Мені неприємно це усвідомлювати, але...»
тощо.
Гнів. Це наступна стадія: зустріч зі страхом і со
ромом, виплеск емоцій — злості, образи, відчаю.
«Чому саме я?», «Чому ніхто ні про що не думав?»,
«Навіщо мене брали, якщо зараз звільняють?!». Лю
дина шукає винних, може проявляти агресію до ін
ших або до себе (на жаль, випадки самоушкоджень
під час переживання поганих новин не рідкість).
Це стадія початку звільнення від гніту трагедії,
і саме на цій стадії людина особливо потребує під
тримки, хоча й виглядає найчастіше непривабливо
у своїй агресії. Їй потрібно «випустити пару» і бути
почутою. Покажіть їй, що ви її розумієте, але не
вступайте в даремні суперечки.
Торг, пошук рішень. На наступній стадії людина
намагається домовитися із собою та оточуючими,
шукає варіанти вирішення проблеми. Торг може
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Не кожна новина, усупереч нашим
побоюванням, може сприйматися
як погана. Адже в людській натурі
закладена цікавість і потяг
до змін

приймати різні форми:
«А якщо я піду на прийом
до власника і домовлюся
з ним?», «А якщо я згоден
працювати за половину
зарплати?» «А якщо я за
лишу свої речі, може мені
пощастить і мене покличуть назад?», «Треба піти в
церкву і поставити свічку, давно не був, і тому зі
мною таке сталося». Вона пише листи, кудись те
лефонує, переглядає гори інформації, з кимось
зустрічається в надії взяти ситуацію під контроль.
У цілому ця стадія допомагає оцінити ресурси й
можливості, наближає до пошуку виходу і прий
няття змін.
Депресія. Якщо залагодити проблему не вда
лося, в якийсь момент відбувається спад енергії,
бажання що-небудь робити. Настає стадія жаління
себе, пригніченості й печалі. Саме на цьому етапі
людина втрачає самоповагу й упевненість. Це ста
дія зустрічі зі змінами, усвідомлення того, що так,
як було, вже не буде. Саме в цей період, якщо немає
відповідної роботи або приробітку, люди втрача
ють віру в себе, відчувають свою самотність і без
порадність.
Сенс цієї стадії — у таймауті для відпочинку, від
новлення сил і переоцінки свого життя і планів. Щоб
допомогти людині прожити цю стадію, їй можна
порекомендувати у вільний час провести «інвента
ризацію» документів і речей, домашніх справ, спро
бувати відновити соціальні контакти, зробити те,
що вона давно відкладала через постійну зайнятість
та втому.
Стадія депресії — це передвісник того, що лю
дина поступово звикає до змін, бере контроль над
своїм життям.
Прийняття. На цій стадії людина готова навча
тися, займатися чимось новим, функціонувати в
нових умовах. Жалкування за минулим поступово
відходить, поступаючись місцем новим планам,
справам і стосункам.
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Часто, переживаючи ці
етапи, люди можуть по
вертатися назад до тих ста
дій, які вже минули. Стадії
можуть мінятися одна з
іншою, а можуть існувати
одночасно.
Буває так, що частина людей зациклюється на
одній із стадій і не може рухатися далі. Тривалість
переживання змін буває різною — від кількох хви
лин або одного дня в одних і до кінця життя в інших.

Чому деякі люди швидше за інших
переживають зміни?
Швидше за все, власне події, новини та зміни мають
різну силу значущості для людей, а крім того, різ
ним людям властиві різна гнучкість психіки, здат
ність переключатися, об’єктивно оцінювати свої
ресурси й ставити нові цілі.
Частина людей сприймає погані новини та їх
наслідки лише як дискомфорт. Вони, швидше за
все, недовго перебуватимуть у стані стресу і легко
з нього вийдуть. У разі звільнення, наприклад, вони
швидко минають фазу заціпеніння і починають ак
тивну цілеспрямовану роботу зі складання речей,
збору контактів колег тощо. Зазвичай вони швид
ко знаходять інше заняття і влаштовуються без
особливих душевних втрат. Хоча це не означає, що
для них все минає безболісно, адже вони зазвичай
прив’язані до свого оточення, сумують за людьми
і місцями, але при цьому рішуче дивляться вперед.
Такі працівники можуть бути як серед нижчої ланки
персоналу, так і серед професіоналів та керівників
високого рівня. «За великим рахунком, немає нічо
го страшного в тому, що я вимушений щось зміню
вати, — думає така людина. — Це неприємно, але не
катастрофа».
Саме так найчастіше звичайна людина сприймає
погані новини із ЗМІ про події, які безпосередньо її
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Деструктивний вплив поганих
новин на людину тим менший,
чим вища її здатність
відокремити себе від події,
об’єктивно оцінити її значення,
виробити новий погляд на свою
роль і місце в змінах

не стосуються, але є части
ною її світу та сфери інтер
есів. Вона аналізує ці події,
може бути засмучена, при
гнічена, але в цілому якість
її життя особливо не зміню
ється, хоча, наприклад, мо
жуть змінитися плани.
Іншим людям, які надто прив’язані до свого
звичного розпорядку дня, режиму й робочого гра
фіка, перебудовуватися важче. Їм знадобиться час
для перепланування та адаптації звичок до інших
умов. Зазвичай вони починають будувати нові пла
ни не відразу — можуть затриматися на перших
стадіях прийняття змін. Вони кажуть, що їм по
трібно ще все переварити, огледітися, звикнутися,
перш ніж робити щось нове.
Більш схильні до стресу ті, хто вважає, що змі
ни — це недооцінка їх досвіду, зусиль і вмінь. Втрата
певної роботи може здатися їм втратою шансу для
самореалізації й сприйматися досить травматично.
Вони швидше за все надовго застрягнуть у депре
сивній фазі, відкладатимуть момент переплануван
ня життя, можуть втратити зв’язок з оточенням і на
деякий час припинити розвиватися професійно.
З іншого боку, ті, хто зможе побачити в змінах ви
клик для перевірки здібностей, швидко перейдуть
до етапу прийняття й адаптуються до ситуації.
Хворобливо на погані новини й зміни реагують
і ті, хто вважає, що саме ця робота, ця організація,
ця команда, цей проект дають їм можливість реалі
зувати весь свій досвід на благо їх цінностей і цілей.
Цікаво, що якщо робота або команда вже вичер
пала себе, перестала бути цінністю, така людина
легко залишає її. А якщо ні, їй знадобиться багато
часу, щоб змиритися з втратою і знайти місце або
справу, яка відповідає її цінностям.
Деякі люди ідентифікують себе виключно з ро
ботою. Вони вважають: «Робота — це я». Їм може
бути особливо болісно, наприклад, виходити на
пенсію: «Я був кимось, а тепер я ніхто, тому що
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в мене немає моєї роботи».
Швидше вдається впорати
ся й адаптуватися до нових
реалій тому, хто ідентифі
кує себе не з компанією або
конкретною роботою, а з
професією та справою.
Таким чином, деструк
тивний вплив поганих новин на людину тим мен
ший, чим вища її здатність відокремити себе від
події, об’єктивно оцінити її значення, виробити но
вий погляд на свою роль і місце в змінах.
Саме HR-менеджер і зможе допомогти пом’як
шити переживання неприємної новини та переорі
єнтувати працівника на нові перспективи.

Підготовка персоналу до змін
Підготувати персонал до змін — це означає постій
но залучати його до життя компанії, до постановки
завдань і планування, показувати його місце в за
гальній системі роботи підрозділів. Кожний співро
бітник має усвідомити, що якщо змінюється бізнес,
ринок і цілі компанії, змінюється і його благополуч
чя. Причому як із знаком «+», так і «–». І що знак
«–» — це всього-на-всього виклик для нього, а не
катастрофа.
Керівникам важливо ростити в компаніях парт
нерів і борців, а не жертв обставин. Та довіра, яка
буде сформована керівництвом до себе в роки
старту та успіху, допоможе досягти розуміння пер
соналу і у важкі для всіх дні, зменшить кількість
негативу і наблизить підйом. Один із таких прикла
дів — це гордість Чехії Томаш Батя, відомий засно
вник взуттєвого бренду Bat’a. Він зміг побудувати
таку систему менеджменту на своєму заводі, що в
роки післявоєнної кризи і зниження виробництва у
20-х роках минулого століття всі працівники пого
дилися працювати за 50 % зарплати, щоб уникнути
звільнення половини персоналу. Через декілька ро
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ків ситуація стабілізувалася, виробництво розши
рилося і зарплати знову зросли.
Цікавим методом впливу на персонал в разі зни
ження його продуктивності є розробка PIP-плану
(performance improvement plan) для працівника.
Цей метод виник у США, застосовується, напри
клад, в Google, і в різних варіаціях поступово при
живається і в нас. Суть методу полягає в тому, що
з працівником, який демонструє низьку якість ро
боти і якому загрожують усілякі санкції, розроб
ляється план підвищення його продуктивності.
Метою плану є як аналіз збоїв і виявлення їх при
чин, так і складання плану дій для позитивних змін.
У ньому вказуються також наслідки його невико
нання, зазвичай це звільнення. План підписується
керівником та працівником і стає тією покроковою
інструкцією, яка допоможе працівникові уникнути
провалу.
PIP-план — це не лише останнє попередження
для працівника, а й допомога та підтримка. Якщо ж
працівник, як і раніше, не справляється з роботою,
а обговорення й коректування плану ні до чого не
приводять, то позбавлення його винагороди або
звільнення з роботи не будуть для нього несподі
ванкою.
Важливим профілактичним заходом є також
попереднє детальне документування всіх умов,
які можуть спричинити зміни в житті працівника
в компанії. Причому робити це важливо під час
оформлення людини на роботу. Краще йому за
здалегідь знати, в яких випадках його бонус буде
меншим, коли можлива надурочна робота, як фор
мується графік відпусток тощо. Тоді, в майбутньо
му, хорошим буфером під час неприємної розмови
буде: «Як ви знаєте...» і тому подібне.

Як повідомляти погані новини
Коли настає час поганих новин, ми хочемо якомога
більше пом’якшити їх ефект.
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Утім, з основ теорії ситуаційного лідерства Хер
сі і Бланшара варто пам’ятати, що розмова з лю
диною має відбуватися в такому стилі, який відпо
відає ступеню її зрілості, а також об’єктивній ситу
ації. Наприклад, якщо персонал потрібно негайно
сповістити про те, що десь у приміщенні відбува
ється пожежа, то достатньо коротких, конкрет
них, неемоційних вказівок — як поводитися, що і
як робити. А якщо йдеться про те, що людину, яка
тільки розпочала свій професійний шлях у компа
нії та має багато сподівань, скорочують, то варто,
окрім інформування про кадрове рішення, надати
їй емоційну, людську підтримку та поради. Важли
во бути щирим і лаконічним, говорити про факти й
рішення, не брати на себе зайвої відповідальності
за те, що відбувається з людиною, виходити з ре
альної ситуації і в той же час проявляти співчуття
та емпатію.
Повідомляйте новини відразу, як тільки з’явля
ється можливість. Ви нічого не виграєте, зволікан
ня лише підвищить травматичність поганої новини
для співробітника. Чутки все одно дійдуть до нього
раніше, ніж офіційне повідомлення, у результаті рі
вень його тривоги, розгубленості й роздратування
зашкалюватиме. Коли ж він вчасно дізнається про
те, що його стосується, він відчує більше контролю
над ситуацією, у нього виникне відчуття, що він має
час, щоб зорієнтуватися і прийняти те, що сталося.
Оберіть відповідний час і спосіб. Західні органі
заційні психологи радять повідомляти погані нови
ни в другій половині тижня, у другій половині дня.
Може хтось матиме іншу думку щодо того, який час
кращий для поганих новин, проте не викликає сум
ніву те, що погану новину не варто повідомляти лю
дині мимохідь, а тим більше під час їжі, за кермом
автомобіля, смс-повідомленням або електронною
поштою. Оптимальною є особиста розмова в ка
бінеті. Добре, якщо в ній братимуть участь HR-ме
неджер і безпосередній керівник працівника, особ
ливо якщо справа стосується звільнення. Корисно
використовувати навики ефективної комунікації —
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Винуватий тон і підлабузнювання
викликають розгубленість
і призводять до роздратування
не лише на саму подію, а й на вас

запропонувати сісти, пере
конатися, що людина гото
ва вас слухати, обрати при
вітний тон, але в жодному
разі не запобігливий і не
«замогильний». Не відводь
те погляду, не метушіться, не вдавайте, що нічого
особливого не відбувається.
Не варто «підсолоджувати пігулку» і запрошу
вати людину на прогулянку або до ресторану. У
журналі «Форбс» був описаний випадок одного
читача: керівник, з добрих намірів, запросив у кінці
дня співробітницю до шикарного ресторану й по
відомив про її звільнення. У результаті він отримав
ляпас — виявилося, що вона пропустила важливий
футбольний матч свого маленького сина через цей
похід до ресторану, який у результаті виявився та
ким гірким.
Повідомте факти. Можна розпочати зі вступу,
що ви маєте важливу інформацію, що стосується
працівника. Розкажіть йому про те, що сталося, яке
рішення було прийняте, на підставі яких документів
і домовленостей.
Не займайтеся самоприниженням. Ви не не
сете жодної провини за бізнес-рішення, пов’язані з
роботою людей. Винуватий тон і підлабузнювання
викликають розгубленість і призводять до роздра
тування не лише на саму подію, а й на вас. З іншого
боку, не варто нападати на людину, звинувачувати
її, перераховувати всі її помилки й невдачі, погро
жувати. Це має бути ділова розмова, з гідністю і
збереженням обличчя обох сторін.
Подякуйте людині. Дайте їй зрозуміти, що її по
зитивний внесок у справу цінується і враховується в
прийнятих рішеннях.
Проінформуйте про майбутнє працівника: що
йому тепер необхідно зробити, куди піти, які в ньо
го є можливості й перспективи.
Попросіть його поставити запитання. Приго
ломшені працівники часто ставлять несуттєві запи
тання. Поставтеся до них з повагою і відповідайте
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на них. Підготуйте заздале
гідь список очікуваних за
питань і обговоріть його з
працівником.
Вислухайте людину.
Деяким людям є що сказа
ти, коли вони почують неприємну новину. Це буде
випробуванням вашої здатності до емпатії — не
сперечатися, не виправдовуватися, а просто по
слухати. Правда, якщо рівень шуму в кабінеті за
шкалюватиме, скажіть, що ви готові почути всі за
перечення людини, але просите її змінити тон. Це
й буде актом заспокоєння. Не забувайте, що часто
люди кричать, якщо відчувають, що їх не чують. По
кажіть, що ви почули, зрозуміли й велика частина
негативу залишиться у вашому кабінеті.
Запитайте, чи потрібний людині час, щоб
осмислити почуте, чи вона вже може повернутися
до своїх справ. Оскільки людина розгублена, інколи
корисно поставити перед нею завдання: «А зараз я
прошу вас повернутися до ваших обов’язків». Мож
на уточнити, чим працівник зайнятий у даний час,
що ще потрібно зробити до кінця дня, тижня тощо.
Ряд організаційних психологів згодні з тим, що
коли йдеться про звільнення, то HR-менеджеру і ке
рівникові важливо бути особливо проникливими в
розмові, висловити жаль щодо того, що сталося, об
говорити, якщо є змога, майбутнє людини, її мож
ливості в іншому місці. Це важливо: підтримати лю
дину й показати їй «світло в кінці тунелю», адже для
більшості людей звільнення — це й справді найне
приємніша новина. За шкалою стресів Холмса і Рея
воно отримало 47 балів зі 100 можливих, що значно
більше, ніж наприклад, стрес від смерті друга.
Багато компаній із Західної Європи та США
використовують програми аутплейсмента, тобто
планування професійного життя працівника в разі
звільнення. Деякі навіть навчають новим навичкам,
затребуваним на ринку. У нас такі програми ще не
прижилися, але аутплейсментом займаються деякі
провідні кадрові агентства, тому ви можете реко
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Зберігаючи обличчя компанії та
працівника, демонструючи
розуміння й надаючи реальну
допомогу та підтримку, можна
гідно провести важку розмову й
зберегти добрі стосунки з людиною

мендувати їх співробітни
кам у разі необхідності.
Зі свого боку ви можете
підготувати папку для спів
робітника, який звільняєть
ся, із такими розділами:
1. Порядок здачі справ і
обладнання. Обхідний лист.
2. Виплати при звільненні.
3. Якщо працівник хоче стати на облік у центрі
зайнятості — куди звернутися, які документи підго
тувати, що на нього там чекає тощо.
4. Якщо можливо, підготуйте для співробітника
рекомендаційний лист.
Вкладіть до папки також лист-подяку за його
роботу.
Структуризація життя вкрай необхідна людині
в такому стані. Адже під впливом емоцій їй самій
може бути важко приймати вірні рішення.
Таким чином, зберігаючи обличчя компанії та
працівника, демонструючи розуміння й надаючи
реальну допомогу та підтримку, можна гідно про
вести важку розмову й зберегти добрі стосунки з
людиною.
Будь-які зміни на роботі, втрати і позбавлення
чогось — це виклики, випробування на стійкість,
це муки, але й надія. Спробуємо ж допомогти
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персоналу відшукати цю
надію, зробити так, як
це прозвучало від героїв
фільму «Вище неба» —
працівників компанії, яка
займалася звільненням
людей: «Ми продаємо по
слуги з підготовки людей,
які щойно втратили роботу, до емоційних і фізич
них перешкод, одночасно мінімізуючи юридичні
проблеми. Але насправді робимо ми не це. Ми по
легшуємо страждання. Переправляємо стражда
ючі душі через річку жаху, поки вдалині не почне
світати надія. Тоді ми зупиняємо човен, кидаємо їх
у воду і змушуємо пливти».
Якщо ми зможемо допомогти людям подо
рослішати, загартуватися, не розгубити ресурси,
а лише здобути, повідомляючи їм погані новини,
отже, наше завдання щодо розвитку персоналу ви
конане, а компанія отримала репутацію такої, що
працює на перспективу.
Хтозна, де й коли нам знадобиться праців
ник, про якого ми потурбувалися. Хтозна, в якій
корисній, добрій справі зможе проявити себе
людина, яка отримала з нашою допомогою пра
вильний професійний, а можливо й життєвий
орієнтир. 
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