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Якщо ви хочете, щоб життя усміхалося вам,
подаруйте йому спочатку свій гарний настрій.
Бенедикт Спіноза

Травень — це саме той місяць, коли настрій обов’язково має
бути чудовим. Адже нарешті настають по-справжньому теплі
дні, до того ж маємо ще й додаткові вихідні, під час яких
можна відпочити та провести час у колі рідних та близьких.
Сподіваюся, що після відпочинку ви повернетеся до роботи
з новими силами та в хорошому настрої, візьмете улюблений
журнал «Кадровик України» та із задоволенням його читатимете. Адже ми, як завжди, підготували для вас багато цікавих
та корисних статей. Одна з них — це коментар до нового
Закону про державну службу. Скажу відверто, ми планували
ознайомити вас із цим матеріалом раніше, але ширилися
чутки, що набуття чинності цим Законом укотре відтермінують, до того ж ще не було ухвалено підзаконних нормативних
актів, які ним передбачалися. Під час здачі журналу до друку
у ЗМІ з’явилася інформація про те, що групка депутатів таки
ініціює відтермінування набрання чинності новим Законом про
держслужбу… Однак будемо сподіватися, що народні депутати не підготують нам такого «сюрпризу». Що ж стосується
Трудового кодексу, то ще раз нагадаю, що ми не вводимо
в оману наших передплатників і друкуємо матеріали, які стосуються чинного законодавства.
Бажаю всім гарного настрою, і нехай життя завжди вам
усміхається!
З любов’ю,
Таміла Радченко
головний редактор журналу «Кадровик України»
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ПРАВО
Атестація працівників

22 Олександр Клименко

Атестація керівників підприємств
У попередніх статтях циклу про атестацію персоналу
було детально розглянуто питання атестації працівників, які належать до професійних груп керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців, зай
нятих як на «звичайних» підприємствах, установах і
організаціях, так і на тих, що належать до окремих специфічних сфер діяльності. Якщо йшлося про атестацію керівників, здебільшого малися на увазі керівники
структурних підрозділів, а не керівники (насамперед
перші) самих підприємств. У цій статті розглянемо особливості атестації саме керівників підприємств

Зміни в законодавстві

28 Андрій Дуда

Коментар до нового Закону про державну
службу

2

У статті розглянуто ключові новели нового Закону України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII, зокрема поділ держслужбовців на категорії, нову класифікацію посад державної служби, порядок їх зайняття та переведення, пенсійне забезпечення державних службовців тощо

Пенсійне забезпечення

34 Олена Охріменко

Перераховуємо наукову пенсію

Автор наводить приклади, в яких розглядає ситуації,
що стосуються перерахунку пенсій науковим працівникам

Перевірки

36 Ольга Мельниченко,

Володимир Забудський
Перевірки Державної служби України
з питань праці у 2016 році
Поточний рік обіцяє стати більш насиченим стосовно заходів державного нагляду за дотриманням законодавства про працю, аніж попередні
роки. Тому в статті зосереджено увагу на основних
законодавчих нормах та нововведеннях, що стосуються проведення перевірок контролюючими органами у сфері праці, а також на зонах ризику для
роботодавців та можливих наслідках за результатами перевірок

Трудові відносини

45 Катерина Кравченко

Особливості проходження служби цивіль
ного захисту особами рядового та началь
ницького складу
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У попередньому номері ми розлянули особливості
прийняття на службу цивільного захисту осіб рядового й начальницького складу, переміщення їх по
службі й атестування, порядок присвоєння та позбавлення таких осіб спецзвань, припинення (розірвання)
контракту, створення резерву та інші нюанси проход
ження служби цивільного захисту. У продовженні
статті йдеться про робочий час та порядок надання
відпусток особам рядового й начальницького складу
цієї служби

Коментарі фахівців

Після закінчення цієї відпустки основній працівниці буде надано невикористану щорічну відпустку, а згодом — відпустку для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Чи правомірно в такому разі вважати, що строковий трудовий договір з новим працівником
буде продовжено?

58 Календар

ПРАКТИКА

51 Галина Мастюгіна

Трудовий договір

З коментаря ви дізнаєтеся про можливість за бажанням особи обчислювати пенсію на підставі довідок
про заробітну плату

60 Ірина Єрємєєва
Звільнення працівника за появу на роботі
в нетверезому стані

Зміни в обчисленні пенсій

Відповіді на запитання

52 Чи правомірним є повернення роботодавцем

коштів, які були виплачені особі центром зайнятості (допомога по безробіттю), у разі поновлення працівника на роботі за рішенням суду через
незаконне звільнення за пунктом 1 статті 40
КЗпП?

53 З якого дня починаються виплати допомоги по

безробіттю особам, які звільнилися за угодою
сторін? Що означає норма: «Виплата допомоги
скорочується на строк 90 календарних днів»?

Працівник з’явився на роботі в нетверезому стані.
Якими мають бути дії фахівця кадрової служби, щоб
працівника було звільнено без порушень чинного
законодавства? Слід зауважити, що процес звільнення — це колективна праця керівника, працівників
кадрової служби та інших фахівців, відповідно до
їх посадових інструкцій, нормативних документів підприємства та законодавства України. Крок за кроком
розглянемо дії адміністрації підприємства з моменту
появи працівника на роботі в нетверезому стані до
звільнення

Кадрові документи

54 Чи можна оформити працівнику відпустку без

68 Віктор Рожнов

55 Яку посаду відповідно до Класифікатора про-

У першій частині статті детально розглянуто
ведення військового обліку на підприємстві.
Також наведено зразки наказу про покладення
на працівника обов’язків з ведення військового
обліку, журналів обліку змін особистих відо-

збереження заробітної плати на половину робочого дня, зокрема з 14:00 до 18:00?

фесій можна обрати для SEO-спеціаліста?

56 Особу прийнято на роботу на період відпустки

по вагітності та пологах основної працівниці.
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Військовий облік на підприємстві: законо
давчі аспекти та практичні рішення
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мостей військовозобов’язаних і призовників та
перевірок стану обліку військовозобов’язаних і
призовників, Правила військового обліку громадян України

Актуальна тема

80 Ярина Арсеньєва

Практика учнів ПТУ та студентів
на підприємстві

У статті розглянуто, як документально оформити
практику учнів та студентів, які вони мають гарантії, як
оплачувати їхню працю та працю керівників практики
від підприємства

Діловодство

89 Олена Загорецька
Розпорядчі документи
з кадрових питань
На завершення теми підготовки розпорядчих документів у цьому номері пропонуємо ознайомитися з особливостями оформлення зведених наказів і розпоряджень з кадрових питань, зміст яких
пов’язаний з управлінськими діями стосовно двох
і більшої кількості працівників

Зразки посадових інструкцій

97 Робоча інструкція стюарда

4

Кваліфікаційні характеристики

98 Наведено кваліфікаційні характеристи

ки водіїв автотранспортних засобів різних
категорій

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

108 Особливості управління віддаленими
працівниками
Все більше працівників в Україні працюють за межа
ми офісу. І хоча віддалена робота перестала бути чимось надзвичайним, управління персоналом, який
працює на значній відстані від офісу компанії, має
свої особливості. Саме про них ми говоримо з Вік
торією Скорботою, директором з розвитку 4Service
Group. Ця компанія надає послуги з управління сервісом, а в її штаті працює велика кількість віддалених працівників

Досвід фахівців

112 Лариса Лебеденко

Успішна кар’єра в HR: кому, коли
та з чого починати

У статті автор ділиться досвідом щодо того, як стати
фахівцем своєї справи, а саме коли та з чого починати, та розповідає про головні моменти успіху HRменеджера
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МОНІТОРИНГ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Указ «Про звільнення в запас війсь
ковослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових при
зовів та чергові призови громадян
України на строкову військову
службу у 2016 році» від 29 березня
2016 р. № 122/2016

У

казом, зокрема, на 2016 р. визначено такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: 5 травня – 30 червня;
жовтень – листопад.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни
до статті 40 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» щодо поряд
ку визначення заробітної плати для
обчислення пенсії» від 29 березня
2016 р. № 1043-VIII

В

Закон України «Про внесення змін
до статті 7 Закону України «Про за
безпечення прав і свобод громадян
та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» щодо
забезпечення права на здобуття
освіти» від 17 березня 2016 р.
№ 1038-VIII

З

гідно зі змінами іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які
потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та
проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або
продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів
України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».
Закон набрав чинності 7 квітня 2016 р.

Закон України «Про ратифікацію
Конвенції Міжнародної організації
праці про мінімальні норми соці
ального забезпечення № 102» від
16 березня 2016 р. № 1024-VIII

К

ерховна Рада України ухвалила зміни до Закону «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», що стосуються перерахунку пенсії (де
тальний коментар див. на с. 51).
Закон набрав чинності 15 квітня 2016 р.

онвенцією встановлено мінімальні норми соціального забезпечення. Україна бере на себе зобов’язання за такими розділами Конвенції: медичне обслуговування; допомога у зв’язку з хворобою; допомога по безробіттю; допомога по старості; допомога в разі трудового каліцтва або професійного захворювання; родинна допомога; допомога по вагітності та пологах; допомога по
інвалідності; допомога у зв’язку з втратою годувальника.
Закон набрав чинності 17 квітня 2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про умови оплати праці
працівників державних органів, які
виконують функції з обслуговуван
ня, у 2016 році» від 6 квітня 2016 р.
№ 268

6

З

атверджено схему посадових окладів працівників державних органів, які
виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних
органів.
Постанова набуває чинності 1 травня 2016 р.

Кадровик України
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К

Постанова «Деякі питання оплати
праці державних службовців у 2016
році» від 6 квітня 2016 р. № 292

абінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено: схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів; розмір надбавок
до посадових окладів за ранги державних службовців; перелік посад
державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці.
Також встановлено, що мінімальний розмір посадового окладу за групою
оплати праці 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, з 1 травня 2016 р.
становить 1723 грн (повний текст див. на с. 10).
Постанова набуває чинності 1 травня 2016 р.

Постанова «Про затвердження Поло
ження про застосування стимулюю
чих виплат державним службовцям»
від 6 квітня 2016 р. № 289

З

атверджено Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, яке визначає механізм застосування стимулюючих виплат держслужбовцям з метою посилення мотивації працівників державних
органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи (пов
ний текст див. на с. 9).
Постанова набуває чинності 1 травня 2016 р.

Постанова «Про затвердження По
рядку відшкодування непередбачу
ваних витрат державного службовця
у зв’язку з його відкликанням із
щорічної основної або додаткової
відпустки» від 25 березня 2016 р.
№ 231

П

Постанова «Про затвердження По
рядку відкликання державного
службовця із щорічної відпустки» від
25 березня 2016 р. № 230

В

Постанова «Про затвердження По
рядку проведення конкурсу на за
йняття посад державної служби» від
25 березня 2016 р. № 246

З

Постанова «Про підвищення оплати
праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей
бюджетної сфери та внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міні
стрів України» від 6 квітня 2016 р.
№ 288

П
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остановою затверджено Порядок, який визначає механізм відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки.
Постанова набуває чинності 1 травня 2016 р.

ідповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про державну службу» затверджено Порядок відкликання державного службовця із щорічної
відпустки.
Постанова набуває чинності 1 травня 2016 р.

атверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, який визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.
Постанова набуває чинності 1 травня 2016 р.
остановою визначено, що з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються
в таких розмірах: 1 тарифного розряду — 1516 грн; 2 тарифного розряду —
1521 грн; 3 тарифного розряду — 1532 грн; 4 тарифного розряду — 1543 грн;
5 тарифного розряду — 1612 грн; 6 тарифного розряду — 1718 грн; 7 тарифного розряду — 1825 грн; 8 тарифного розряду — 1943 грн; 9 тарифного
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розряду — 2050 грн; 10 тарифного розряду — 2157 грн; 11 тарифного розряду — 2334 грн; 12 тарифного розряду — 2512 грн; 13 тарифного розряду —
2690 грн; 14 тарифного розряду — 2868 грн; 15 тарифного розряду — 3057
грн; 16 тарифного розряду — 3306 грн; 17 тарифного розряду — 3555 грн;
18 тарифного розряду — 3804 грн; 19 тарифного розряду — 4053 грн; 20 тарифного розряду — 4313 грн; 21 тарифного розряду — 4562 грн; 22 тарифного розряду — 4811 грн; 23 тарифного розряду — 5060 грн; 24 тарифного
розряду — 5167 грн; 25 тарифного розряду — 5344 грн.
Постанова набрала чинності 13 квітня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження змін до
Випуску 80 «Соціальні послуги»
Довідника кваліфікаційних харак
теристик професій працівників»
від 25 січня 2016 р. № 45

З

Наказ «Про затвердження кваліфі
каційної характеристики професії
«Фахівець із соціальної роботи»
від 24 березня 2016 р. № 285

З

атверджено зміни до Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. У новій редакції викладено
кваліфікаційні характеристики посад  «Директор центру соціальної реабілітації
дітей-інвалідів» та «Директор центру реабілітації інвалідів»;  «Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами», «Вчитель-дефектолог», «Вчительреабілітолог», «Педагог соціальний» та «Практичний психолог»; «Асистент
вчителя-дефектолога», «Асистент вчителя-реабілітолога», «Вихователь» та
«Фахівець з фізичної реабілітації».
атверджено кваліфікаційну характеристику професії «Фахівець із соціальної роботи». Відповідно втратила чинність кваліфікаційна характеристика
професії «Фахівець із соціальної роботи», що міститься у Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 14 жовтня 2005 р. № 324.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 28
вересня 2015 року № 841» від 10 бе
резня 2016 р. № 350

У

новій редакції викладено форму Звіту про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт.
Наказ набрав чинності 19 квітня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Поло
ження про порядок проведення атес
тації лікарів» від 2 жовтня 2015 р.
№ 650
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З

гаданим наказом Положення про порядок проведення атестації лікарів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня
1997 р. № 359, викладено в новій редакції.
Наказ набрав чинності 26 лютого 2016 р.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 6 квітня 2016 р. № 289
Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям
Відповідно до пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу»
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII.
Прем’єр-міністр України	                А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 289
ПОЛОЖЕННЯ
про застосування стимулюючих виплат державним службовцям
1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення
мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.
2. Керівники державної служби в державному органі в межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати.
3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:
1) за інтенсивність праці;
2) за виконання особливо важливої роботи.
4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі — надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.
5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
1) якість і складність підготовлених документів;
2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовка документів;
3) ініціативність у роботі.
6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких
критеріїв:
1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні
проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;
2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.
7. Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств, іншим керівникам державних органів та їх заступникам, які є державними службовцями, надбавки можуть встановлюватися за рішенням Кабінету
Міністрів України.
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8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 6 квітня 2016 р. № 292
Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році
Відповідно до статей 51 і 52 Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що мінімальний розмір посадового окладу за групою оплати праці 9 у державних органах, юрисдикція
яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становить з 1 травня 2016 р. — 1723
гривні.
2. Затвердити:
схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних
органів згідно з додатком 1;
розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців згідно з додатком 2;
перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, згідно з додатком 3.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII.
Прем’єр-міністр України	   А. Яценюк

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 292
СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці
з урахуванням юрисдикції державних органів

Найменування посади державної служби

керівник державного органу
перший заступник керівника державного
органу
заступник керівника державного органу
директор департаменту
начальник самостійного управління
начальник самостійного відділу

10

Група
оплати
праці
1

Розміри посадових окладів, гривень
територія одного
територія однієї або
або кількох
вся територія кількох областей,
районів, міст
України
м. Києва або
обласного
м. Севастополя
значення
12061
10338
8615

2

11200

9477

7754

3
4

10338
8615
8270
7926

8615
6892
6547
6203

6892
5169
4824
4480
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заступник директора департаменту
заступник начальника самостійного
управління
заступник начальника самостійного відділу,
завідувач самостійного сектору
начальник управління у складі департаменту
заступник начальника управління у складі
департаменту
начальник відділу у складі департаменту,
самостійного управління
заступник начальника відділу у складі
департаменту, самостійного управління
завідувач сектору у складі департаменту,
самостійного управління та відділу
головний спеціаліст державного органу
провідний спеціаліст державного органу
спеціаліст державного органу

5

6

7
8
9

7754

6031

4308

7409

5686

3963

7064

5341

3618

6720

4997

3446

6375

4652

3274

6031

4308

3101

5686

3963

2929

5341

3618

2757

4308
3963
3618

3274
2929
2412

2585
2240
1723

1. Посадові оклади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та
структурних підрозділів, які є юридичними особами, юрисдикція яких поширюється на територію
однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4 – 9 групами оплати праці.

Примітки.

2. Посадові оклади державних службовців Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради
України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, передбачені цією схемою, підвищуються на 10
відсотків.
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 292
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців
Ранг державного службовця
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1000
900
800
700
600
500
400
300
200
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Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 292

ПЕРЕЛІК
посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці
Групи оплати праці та посади державПосади державних службовців,
них службовців, передбачені Законом
що прирівнюються до відповідних груп оплати праці
України «Про державну службу»
1
2
Група 1.
Державний секретар Кабінету Міністрів України; керівники апаратів (секретаПосади керівників державних органів ріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом
України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,
Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової
палати; державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, голови місцевих
державних адміністрацій; керівники державної служби в інших державних
органах, органів прокуратури, крім тих, посади яких зазначені в частині третій
статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці
яких визначені окремими Законами України
Група 2.
Посади перших заступників
керівників державних органів
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перші заступники (у разі наявності): Державного секретаря Кабінету Міністрів України; керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України,
допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати;
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету
Міністрів України; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів; голів місцевих державних
адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах,
органів прокуратури, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті
3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких
визначені окремими Законами України
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Група 3.
Посади заступників керівників
державних органів

Група 4.
Посади керівників самостійних
структурних підрозділів державних
органів
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заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступники:
керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України
в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України,
Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних
органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах, органів прокуратури, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник
України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній
організації, крім тих, посади яких зазначені в частині третій статті 3 Закону
України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені
окремими Законами України

керівники структурних підрозділів: Секретаріату Кабінету Міністрів України,
апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній
Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради
юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства
з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України,
Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
та інших державних органів, органів прокуратури, радник; консул; органів
військового управління, керівників територіальних органів цих державних
органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів,
керівників структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України
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Група 5.
Посади заступників керівників
самостійних структурних
підрозділів державних органів
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2
заступники керівників структурних підрозділів: Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних
органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих
судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки
і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів
військового управління, заступник Постійного представника України при
міжнародній організації, заступник Представника України при міжнародній
організації, Генеральний консул України — завідувач консульського відділу
Генеральний консул України, Радник-посланник закордонної дипломатичної
установи України, керівників територіальних органів цих державних органів та
їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників
структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 6.
Посади керівників підрозділів
у складі самостійних структурних
підрозділів державних органів

керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники: Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів)
Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України,
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції,
Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних
та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів; Державний
адміністратор, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 7.
Посади головних спеціалістів
державних органів

головні спеціалісти (головні консультанти, експерти): Секретаріату Кабінету
Міністрів України, міністерств, апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України,
допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна
України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної
безпеки і оборони України, Рахункової палати, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури,
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органів військового управління, перший секретар; закордонних дипломатичних
установ України, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів
апаратів судів; Державний реєстратор, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 8.
Посади провідних спеціалістів
державних органів

провідні спеціалісти: Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених
Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань
запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової
палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, другий
секретар закордонної дипломатичної установи України; територіальних органів
цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та
місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати
праці яких визначені окремими Законами України

Група 9.
Посади спеціалістів державних
органів

спеціалісти: Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, керівників
апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній
Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань
запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних
органів, органів прокуратури, органів військового управління, третій секретар,
аташе закордонної дипломатичної установи України територіальних органів
цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та
місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати
праці яких визначені окремими Законами України

Примітки.

1. Прирівняння посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці
здійснюється з урахуванням частини другої статті 51 Закону України «Про державну службу».
2. Посади державних службовців, обов’язками яких передбачаються здійснення функцій
перевірок та інспектування і посади яких не передбачені цим додатком, визначаються керівником
державного органу залежно від складності виконуваної роботи.
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СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

Справа за позовом

про визнання факту перебування в трудових відносинах, внесення
запису до трудової книжки про прийняття на роботу, зобов’язання
проведення виплати заробітної плати, середньомісячного заробітку
за час вимушеного прогулу та зобов’язання зробити розрахунки та
провести відрахування до бюджету
Ухвала від 17 березня 2016 р. у справі № 6-35810ск15 Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Суть справи
У липні 2015 р. гр-н Б. звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив:
 визнати факт перебування в трудових
відносинах з Товариством на посаді головного
юрисконсульта в період з 28 квітня по 7 липня
2015 р.;
 внести записи до трудової книжки про
прийняття на роботу та звільнення за пунктом 1
статті 36 КЗпП (за угодою сторін);
 витребувати у відповідача штатний роз
пис підприємства, чинний на 28 квітня 2015 р.
для підтвердження розміру заробітної плати;
 зобов’язати Товариство виплатити заробітну плату за весь період роботи та середньомісячну заробітну плату за час вимушеного
прогулу до моменту фактичного розрахунку;
 зобов’язати адміністрацію Товариства
здійснити розрахунки та провести всі передбачені чинним законодавством України відрахування до бюджету.
В обґрунтування позову гр-н Б. зазначав, що
у вказаний період працював на посаді головного
юрисконсульта Товариства. Трудовий договір
був укладений після двох співбесід з директором підприємства, у зв’язку з чим був виданий
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наказ від 28 квітня 2015 р. про призначення його
стажистом на посаду юрисконсульта з посадовим окладом згідно зі штатним розписом та випробувальним терміном два місяці. Укладення
трудового договору також підтверджується
ознайомленням позивача 28 квітня 2015 р. під
особистий підпис з посадовою інструкцією головного юрисконсульта.
За твердженням гр-на Б., за час проходження випробувального терміну жодних зауважень чи нарікань з боку керівництва ним
отримано не було. 29 червня 2015 р. термін
випробування фактично було завершено, отже,
згідно з вимогами статті 28 КЗпП його мали
автоматично зарахувати до складу постійних
співробітників.
Чинним законодавством про працю поняття «стажування» не передбачено*. Натомість
статтею 26 КЗпП визначено можливість обумовлення під час укладення трудового договору
випробування з метою перевірки відповідності
* Позиція позивача є помилковою, оскільки статтею 29
Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI для студентів вищих та учнів професійнотехнічних навчальних закладів передбачена можливість проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою
здобувається освіта, у вільний від навчання час.

Кадровик України

СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

працівника роботі, яка йому доручається. Таким чином, у період випробувального терміну
йому мала нараховуватися та виплачуватися заробітна плата. Однак у порушення вимог статті
115 КЗпП заробітна плата в період з 28 квітня
по 7 липня 2015 р. виходячи з окладу юрисконсульта в штатному розписі не нараховувалася
та не виплачувалась.
Крім того, позивачем зазначено, що 3 липня
2015 р. розпорядженням директора підприємства йому було призначено проведення письмового тестування щодо придатності обіймати
посаду головного юрисконсульта, яке він пройшов із загальною оцінкою «п’ять балів». Шостого липня 2015 р. менеджер з підбору персоналу
та адаптації Товариства склала службову записку «Про введення стажиста в посаду» на ім’я
директора, у якій клопоталася про «затвердження рішення приймальної комісії про успішне
проходження випробувального терміну та введення стажиста Б. на посаду юрисконсульта
з присвоєнням йому І категорії з окладом
згідно зі штатним розписом». Проте директор
підприємства виніс відмову по суті службової
записки та клопотання менеджера з підбору
персоналу та адаптації. Таким чином, на думку
позивача, директор Товариства навмисне надав неіснуючі причини для відмови в прийнятті
на роботу, незважаючи на позитивні результати
випробування та відмінно складені тести.
Сьомого липня 2015 р. після ознайомлення з рішенням директора позивач подав заяву
про припинення трудових правовідносин з підприємством за угодою сторін, отримав обхідний лист, який підписав у відповідальних осіб
та здав секретарю директора. У цей же день
він отримав під підпис трудову книжку без жодного запису щодо своєї співпраці з Товариством.
Заробітної плати з належними згідно з чинним
законодавством відрахуваннями до державного
бюджету він не отримав.
Районний суд, заслухавши пояснення сторін
та перевіривши матеріали цивільної справи,
встановив таке.
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Між позивачем та відповідачем 28 квітня
2015 р. було укладено договір підряду. Договір було укладено між Товариством в особі
його директора, який виступав як Замовник,
та гр-ном Б. як Виконавцем. Пункт 2 договору
передбачає виконання робіт стосовно правового забезпечення здійснення господарської
діяльності. Пункт 7 визначає строки виконання
робіт з 28 квітня по 27 липня 2015 р. Пункт 8
вказує, що Замовник виплачує Виконавцю винагороду в сумі 3000 грн за обсяг виконаних робіт.
Пункт 10 договору передбачає підстави для розрахунків між сторонами, якими є
акти здачі-приймання виконаних робіт, підписані сторонами.
Згідно з частиною першою статті 627 Ци
вільного кодексу України від 16 січня 2003 р.
№ 435-IV (далі — ЦКУ), відповідно до статті 6
ЦКУ сторони є вільними в укладенні договору,
виборі контрагента та визначенні умов договору
з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів
цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Відповідно до статті 628 ЦКУ зміст договору
становлять умови (пункти), визначені на розсуд
сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір,
в якому містяться елементи різних договорів
(змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних
частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться
в змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного
договору.
Згідно з частиною першою статті 638 ЦКУ
договір є укладеним, якщо сторони в належній
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Сторони по справі не заперечували проти
того, що між ними було укладено договір підряду. Під час його укладення між сторонами були
узгоджені всі істотні умови. Договір та його умо-
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ви відображають вільний намір сторін під час
його підписання.
Для умов договору підряду законодавством
передбачено таке.
Частиною першою статті 837 ЦКУ визначається, що за договором підряду одна сторона
(підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони
(замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Згідно з частиною першою статті 843 ЦКУ
в договорі підряду зазначається ціна роботи або
способи її визначення. Частина третя цієї ж статті передбачає, що ціна роботи в договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника
та плату за виконану ним роботу.
У статті 854 ЦКУ зазначається, якщо договором підряду не передбачена попередня
оплата виконаної роботи або окремих її етапів,
замовник зобов’язаний сплатити підрядникові
обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що її виконано належним чином
і в погоджений строк або, за згодою замовника,
достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі,
встановлених договором.
Відповідачем на виконання вимог договору
підряду було складено акт здачі-приймання виконаних робіт. Наявність зазначених розрахунків
свідчить про виконання з боку Замовника умов
договору підряду в частині проведення розрахунків за виконані роботи відповідно до актів
здачі-приймання робіт.
Згідно зі штатним розписом Товариства, затвердженим директором підприємства 1 квітня
2015 р., на підприємстві не передбачена посада
юрисконсульта або головного юрисконсульта
та не визначений посадовий оклад для таких
посад.
Відповідно до звіту Товариства за формою № 1ДФ за ІІ квартал 2015 р., наданого органам Міндоходів і зборів*, відомості
* Цей орган ліквідовано в 2014 р. На сьогодні це Державна
фіскальна служба України.
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щодо гр-на Б. у ньому не містяться. Заробітна плата позивачу в період з 1 квітня по 30
червня 2015 р. не нараховувалася та не виплачувалася.
Відповідно до статті 1 КЗпП цей Кодекс регулює трудові відносини з працівниками. Згідно
зі статтею 21 КЗпП трудовий договір є угодою
між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним
органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому
трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою
сторін.
Суд не взяв до уваги надані суду позивачем
копію наказу про призначення гр-на Б. стажистом на посаду юрисконсульта, посадову інструкцію головного юрисконсульта, затверджену 28 квітня 2015 р. директором Товариства,
а також питання для проведення тестування
на посаду юриста/головного юриста, оціночний
лист, стандарти підприємства, оскільки в судовому засіданні представник відповідача зазначив, що ці документи не складалися підприємством та не підписувалися його керівником.
Крім того, на них відсутня печатка Товариства.
Позивач не надав суду жодних доказів того, що
згадані документи стосуються діяльності підприємства.
На підставі вищезазначеного суд вважав, що
між позивачем та відповідачем по справі було
укладено договір підряду від 28 квітня 2015 р.
про виконання певного обсягу робіт. Відповідачем як Замовником робіт зобов’язання виконані. Спори щодо розрахунків у межах вказаного договору мають вирішуватися з урахуванням
вимог ЦКУ, встановлених для цієї форми договору. Застосування норм КЗпП для вирішення
Кадровик України

СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

питання щодо виконання між сторонами зобов’язань за договором підряду не передбачено вимогами чинного законодавства, тому їх
неможливо застосувати для вирішення вказаного спору по суті.
З огляду на викладене, рішенням від 28 вересня 2015 р. Ленінський районний суд м. Харкова в задоволенні позовних вимог гр-на Б.
до Товариства з обмеженою відповідальністю
відмовив.
Апеляційний суд Харківської області у своїй
ухвалі від 5 листопада 2015 р. повністю підтвердив висновки суду першої інстанції та відхилив
апеляційну скаргу гр-на Б.
Не погоджуючись з такими рішеннями, ос
танній звернувся зі скаргою до суду касаційної
інстанції.

Ухвалене рішення
Колегія суддів судової палати в цивільних
справах Вищого спеціалізованого суду України
(далі — ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішила, що касаційна скарга підлягає відхиленню з огляду на таке.
Відмовляючи в задоволенні позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивач
перебував з Товариством у цивільно-правових
відносинах на умовах договору підряду та виконував роботи стосовно правового забезпечення
здійсненої підприємством господарської діяльності на умовах зазначеного договору.
Згідно з договором встановлено строк виконання таких робіт, умови їх прийняття та оплати, що не суперечать загальним, встановленим
статтею 837 ЦКУ, положенням про договір підряду, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу
за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити
виконану роботу.
Факт укладання договору з Товариством позивачем не оспорюється та не спростовується
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його чинність будь-якими достовірними доказами.
Окрім того, суди встановили, що згідно
зі службовими записками головного бухгалтера за липень 2015 р. гр-н Б. в односторонньому порядку припинив роботи, які ним виконані
в обсязі 70 %. Вартість робіт визначена в розмірі
2650 грн та з обов’язковими відрахуваннями
оплачена в сумі 2183,72 грн, про що свідчить
квитанція про поштовий переказ на адресу позивача від 3 серпня 2015 р. Цей факт він також
не оспорює.
Доводи касаційної скарги щодо виникнення
між сторонами трудових відносин не знайшли
підтвердження та не дають підстав для висновку
про порушення норм процесуального права, яке
призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.

Коментар
Понад рік тому 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 № 77) до КЗпП були
внесені зміни, покликані пожвавити тенденцію до легалізації трудових відносин у країні,
сповільнену через економічну кризу. Зокрема,
статтю 235 КЗпП було доповнено частиною
шостою, відповідно до якої поряд з рішеннями
про відновлення на роботі, виплату неодержаної заробітної плати та компенсаційних виплат суди також можуть виносити рішення про
оформлення трудових відносин з працівником,
який виконував роботу без укладення трудового договору, зобов’язавши при цьому роботодавця виплатити працівникові заробітну плату
в розмірі не нижче середньої заробітної плати
за відповідним видом економічної діяльності
в регіоні з одночасним нарахуванням на такі
суми податку на доходи фізичних осіб та єди-
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ного соціального внеску за встановлений період
роботи.
Після набрання чинності згаданим законом
можна було спрогнозувати збільшення кількості
судових позовів щодо визнання трудовими відносин, що виникають між роботодавцями та громадянами, які виконують роботи на користь
підприємств, якщо такі відносини оформлялися
з відхиленням від вимог трудового законодавства
або не оформлялися зовсім. Однак тільки після
спливу досить тривалого періоду часу подібні
судові процеси поступово стали займати своє
місце в судовій практиці. Так, за останні місяці
ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ
прийнято до розгляду (а за деякими з них вже
ухвалено рішення) низку касаційних скарг, що
стосуються встановлення факту наявності трудових відносин. Крім вищенаведеної ухвали
можна згадати також ухвалу ВССУ від 21 березня 2016 р. у справі № 6-4020ск16 про встановлення періоду фактичної роботи та оформлення
трудових відносин, ухвалу ВССУ від 9 березня
2016 р. у справі № 6-6068ск16 про встановлення
відомостей про стаж роботи та внесення записів
у трудову книжку, ухвалу ВССУ від 23 березня
2016 р. у справі № 6-7906ск16 про встановлення факту перебування в трудових відносинах,
зобов’язання внести відповідний запис до трудової книжки, ухвалу ВССУ від 10 лютого 2016 р.
у справі № 6-37649ск15 про встановлення періоду роботи та стягнення заробітної плати, що свідчить про поступове формування стійкої тенденції
до використання громадянами більш широких
можливостей щодо реалізації права на працю, які
з’явилися після набрання чинності Законом № 77.
Проте з огляду на нетривалий період правозастосовчої практики цього законодавчого акта
поки складно спрогнозувати, на чий бік схилятимуться ваги правосуддя та які саме аргументи
й докази братимуть до відома суди під час вирішення таких спорів. Безсумнівно, це залежатиме
й від дій роботодавця, здійснюваних для оформлення «нетрудових» правовідносин зі своїми працівниками.
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Ні для кого не секрет, що маскування трудових відносин під цивільно-правові досить широко
використовується вітчизняними роботодавцями
не тільки з метою оптимізації фонду оплати праці, а й спрощення взаємовідносин з персоналом
(виключається складна процедура укладення
та розірвання трудових відносин, відпадає необхідність у дотриманні соціальних гарантій тощо).
Як свідчать, зокрема, матеріали вищенаведеного судового процесу, адміністрації підприємства
варто приділити увагу складанню грамотного
цивільно-правового договору, щоб убезпечити
себе від звинувачень у порушенні прав особи, залученої до виконання робіт на користь підприємства. До слова, наведене судове рішення цінне
тим, що в ньому згадані основні положення ЦКУ,
якими необхідно керуватися під час укладання
договору підряду (про надання послуг, виконання
робіт) та його виконання.
Проте незважаючи на здавалося б простоту
такого механізму «заміщення» трудових відносин
(а можливо й деяких інших прийомів), хотілося б застерегти роботодавців від невиправданого й необережного його застосування. Варто
врахувати не тільки непередбачуваність позиції
судів, але й додаткові чинники. Так, з 10 лютого
поточного року відносно роботодавців повною
мірою можуть бути задіяні положення статті
265 КЗпП, відповідно до якої для підприємств
установлені значні штрафні санкції в разі виявлення нелегальних або неоформлених трудових відносин. Нагадаємо, що саме з цієї дати
відповідно до постанови КМУ «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 2013 р. № 509» від 3 лютого 2016 р.
№ 55 набув чинності механізм застосування
зазначених штрафів, а з 1 травня поточного року
розмір максимального штрафу, передбаченого
статтею 265 КЗпП, сягне 43 500 грн (оскільки
розмір мінімальної заробітної плати з 1 травня
2016 р. становитиме 1450 грн).
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер компанії «BST Consulting»
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консультант із соціально-трудових
відносин

Атестація

керівників підприємств
У попередніх статтях циклу про атестацію персоналу було детально розглянуто
питання атестації працівників, які належать до професійних груп керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців, зайнятих як на «звичайних»
підприємствах, установах і організаціях (далі — підприємство), так і на тих, що
належать до окремих специфічних сфер діяльності. Якщо йшлося про
атестацію керівників, здебільшого малися на увазі керівники структурних
підрозділів, а не керівники (насамперед перші) підприємств. У цій статті
розглянемо особливості атестації саме керівників підприємств

Причини особливого порядку
атестації керівників підприємств
Однією з основних причин особливого порядку
атестації керівників підприємств є той факт, що
до складу «звичайних» атестаційних комісій переважно входять працівники підприємства, які
є підлеглими керівника, через що їм достатньо
складно оцінювати його роботу як з етичних, так
і з інших міркувань.
Крім того, керівники підприємств, як правило, під час виконання своїх посадових обов’язків
вирішують комплекс найрізноманітніших проблем, які виникають у процесі управління підприємством і які за своєю складністю часто
виходять за межі компетенції та рівня відпові-
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дальності більш вузьких фахівців, які є членами
атестаційних комісій на підприємстві. До того ж
завдання та обов’язки керівників підприємств
установлюються його власником або вищим
органом управління (міністерством, відомством, до сфери управління якого належить
підприємство, правлінням господарського товариства тощо), і тому цілком закономірно, що
тільки вони можуть коректно оцінити якість,
повноту і своєчасність виконання цих обов’язків
керівником. Зазначені причини і обумовлюють
потребу в проведенні атестації керівників підприємств, завдяки якій можна більш об’єктивно
оцінити їх роботу в частині виконання завдань,
поставлених перед ними власниками підприємств, та визначити наявність у них необхідних
компетенцій.
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Правова основа атестації керівників
підприємств
Оцінювання роботи або атестація керівників підприємств, які належать до недержавних
форм власності, здійснюється їх власниками
(членами господарського товариства, акціонерами тощо) відповідно до порядку, який вони
самостійно розробляють і затверджують згідно
зі статутом підприємства чи іншими установчими документами на підставі чинного законодавства. Так, відповідно до статті 65 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р.
№ 436-IV в 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. Таким чином, у контракті з керівником підприємства, серед іншого, можуть бути прописані й умови та порядок його атестації (оцінювання його роботи), а також відповідні дії власника
підприємства за її результатами.
Атестація керівників державних підприємств
здійснюється на підставі спеціальних нормативно-правових актів (далі — НПА), основним
із яких є Положення про порядок проведення
атестації працівників керівного складу державних підприємств, затверджене постановою КМУ
від 27 серпня 1999 р. № 1571 (далі — Положення № 1571), яке встановлює загальний порядок
атестації керівників державних підприємств.
Крім того, міністерства та відомства України
відповідно до Положення № 1571 мають змогу
затверджувати власні відомчі НПА, в яких можна конкретизувати порядок атестації керівників
державних підприємств в окремих видах економічної діяльності, уточнювати відповідні строки
(графіки проведення) атестацій, встановлювати
склад атестаційних комісій тощо.
Також у разі доцільності власники підприємств приватної або комунальної форми власності можуть під час розробки власного Поло-
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ження про атестацію керівників підприємств
узяти за основу Положення № 1571.

Мета і строки проведення атестації
Атестація керівників державних підприємств
відповідно до Положення № 1571 проводиться
з метою підвищення ефективності діяльності зазначених працівників. Під час атестації керівного
складу державних підприємств оцінюються:
їх ділові та професійні якості;
виконання ними посадових обов’язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках їх посад, а також нормативно-правових актах.
Згідно з пунктами 6–7 Положення № 1571
атестація керівного складу державних підприємств здійснюється періодично раз на три
роки в індивідуальному порядку. Конкретний
графік атестації із зазначенням термінів її
проведення затверджується наказом керівника органу управління майном (або відповідного об’єднання, державного підприємства) і не
пізніше ніж за місяць до початку атестації доводиться до відома працівників, які підлягають
атестації.

Хто підлягає атестації
Згідно з пунктом 2 Положення № 1571 до керівного складу працівників державних підприємств належать:
 керівники підприємств;
 їх заступники;
 головні інженери;
 керівники структурних підрозділів державних підприємств.
Таким чином, Положення № 1571 регулює
порядок атестації не тільки керівників державних підприємств, а й керівників їх структурних
підрозділів. При цьому особи, які тимчасово
виконують обов’язки на вказаних посадах, мо-
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На кожного керівника, який підлягає
атестації, заповнюється атестаційний лист та складається відгукхарактеристика, які подаються до
атестаційної комісії не пізніше ніж за
три дні до проведення атестації
жуть проходити атестацію за власним бажанням з метою визначення їх ділових, професійних
якостей та подальшого підвищення на посадах.
Зазначені керівники, які підпадають під дію Положення № 1571, можуть працювати:
 на державних підприємствах (у т. ч. казенних і тих, що входять до переліку стратегічних);
 в їх об’єднаннях, склад і статути яких затверджені центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим і у сфері управління яких вони
перебувають (далі — об’єднання);
в об’єднаннях підприємств, яким делеговано функції управління державним майном;
у філіалах зазначених підприємств та їх
об’єднань.
Не підлягають атестації:
 керівники державних підприємств та їх
об’єднань, яких призначає на посади КМУ;
 працівники керівного складу, які обіймали
посаду менше одного року;
 жінки, які перебували у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами та у відпустці для дог
ляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (проходять атестацію не раніше ніж через
рік після виходу на роботу).

Утворення атестаційних комісій
Для атестації відповідних керівників утворюються такі атестаційні комісії:
 атестаційні комісії органу управління
майном (одна або кілька) — для атестації керів-
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ників державних підприємств та їх об’єднань,
що перебувають у сфері управління цього органу управління. Утворюються наказом керівника
органу управління майном. Склад: голова (перший заступник або заступник керівника органу
управління майном), секретар, члени комісії;
атестаційні комісії об’єднань (одна або
кілька) — для атестації керівників державних підприємств, які входять до складу цих
об’єднань; а також окремі комісії безпосередньо
в об’єднанні — для атестації інших працівників
керівного складу об’єднань. Утворюються наказом керівника об’єднання. Склад: голова (керівник або заступник керівника об’єднання), секретар, члени комісії;
 атестаційні комісії державних підприємств — для атестації інших працівників керівного складу підприємств (крім керівників безпосередньо підприємства), а також керівників
та інших працівників керівного складу філіалів.
Утворюються наказом керівника об’єднання
або державного підприємства. Склад: голова
(керівник або заступник керівника об’єднання,
державного підприємства), секретар, члени
комісії.
До складу зазначених комісій, крім згаданих посадових осіб, можуть входити: керівники
структурних підрозділів, їх заступники, провідні фахівці органу управління майном, керівники об’єднань, державних підприємств, філіалів,
відповідні фахівці, а також представники галузевого об’єднання профспілок, профспілкових
комітетів державних підприємств і організацій
та місцевих державних адміністрацій.

Документи, що готуються в ході
атестації
На кожного керівника, який підлягає атестації,
заповнюється атестаційний лист (додаток) та
складається відгук-характеристика, які подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за
три дні до проведення атестації.
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Додаток
Форма атестаційного листа керівника підприємства
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Загальні дані
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________
Рік народження _____________________________________________________________________
Посада, яку займає працівник, стаж роботи на ній (на момент атестації)
__________________________________________________________________________________
Освіта, найменування навчального закладу та рік закінчення ________________________________
___________________________________________________________________________________
Спеціальність за освітою _____________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________________
Загальний трудовий стаж _____, у тому числі за спеціальністю ______________________________
Результати атестації
За підсумками голосування атестаційної комісії:
Відповідає займаній посаді: за ___________ проти ____________
Рекомендується в резерв на вищу посаду: за _________ проти ________
Відповідає займаній посаді за умови __________________________за _________ проти __________
Не відповідає займаній посаді: за ___________ проти ___________
Рішення атестаційної комісії ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Рекомендації атестаційної комісії _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
за _________________________________ проти _________________________________________
Голова атестаційної комісії
__________________________
(підпис)
				
Секретар			
__________________________
				
(підпис)
Члени комісії:
______________________________________________
		
______________________________________________
		
______________________________________________
				
(підпис)
Дата атестації «_____» ______________ 20____ року
З результатами атестації ознайомлений _________________________________
			

(підпис працівника, який атестується)

Примітка. У разі якщо голова чи член комісії має іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей
працівника, який атестується, вони викладають її письмово у вільній формі та додають до атестаційного листа.
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Атестаційний лист (має містити такі
об’єктивні дані про відповідного керівника, як:
прізвище, ім’я, по батькові; рік народження;
освіту; стаж роботи: за спеціальністю, на державному підприємстві, на посаді тощо складається:
 на керівників об’єднань та керівників державних підприємств, які перебувають у сфері
управління органу управління майном, — кад
ровою службою органу управління майном;
 на керівників державних підприємств, які
входять до складу об’єднань, — кадровою службою об’єднань;
 на інших працівників керівного складу
об’єднань, державних підприємств, філіалів —
кадровою службою відповідного об’єднання,
державного підприємства, філіалу.
Відгук-характеристика (має містити розгорнуту оцінку професійних знань, навичок,
досвіду, умінь, компетентності, соціальнопсихологічних якостей, виконання посадових
обов’язків та рекомендації попередньої атестації, інформацію про результати діяльності за
період після останньої атестації) готується:
 на керівника об’єднання, державного
підприємства, яке перебуває у сфері управління органу управління майном, — відповідним органом управління майном. До підготовки відгуку-характеристики залучаються
заступники керівника, провідні фахівці відповідного структурного підрозділу, керівники
та провідні фахівці функціональних підрозділів органу управління майном — технічного,
економічного, бухгалтерського обліку, аудиту
тощо;
 на керівника державного підприємства,
яке входить до складу об’єднання, — відповідним об’єднанням;
 на інших працівників керівного складу
об’єднання, державного підприємства, яке входить до складу об’єднання, філіалу, — відповідним об’єднанням, державним підприємством,
філіалом. До підготовки відгуку-характеристики залучаються керівні працівники об’єднання,
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державного підприємства, філіалу та представники профспілкового комітету.
Працівник, який атестується, не пізніше ніж
за два тижні до атестації має бути ознайомлений з відгуком-характеристикою. Якщо він не
згоден з відомостями, викладеними у ньому, керівник виносить його на обговорення трудового
колективу об’єднання, державного підприємства, філіалу, структурного підрозділу, пропозиції якого разом із відгуком-характеристикою
подаються до атестаційної комісії.

Засідання атестаційної комісії
Засідання атестаційної комісії вважається
правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її
складу. Під час засідання атестаційна комісія
розглядає подані матеріали та заслуховує відповідних керівників. Працівнику, який атестується,
надається можливість дати вичерпні відповіді
на запитання та зауваження. Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника в ході засідання комісії має проходити
в обстановці вимогливості, доброзичливості,
об’єктивності, яка виключає прояви упередженості. Якщо працівник, який атестується, не
з’явився на засідання атестаційної комісії без
поважних причин, вона має право провести
атестацію за його відсутності.
Атестаційна комісія на підставі всебічної
оцінки професійного рівня працівників, які
атестуються, їх ділових якостей, виконання
посадових обов’язків, визначених професійнокваліфікаційними характеристиками їх посад,
і досягнутих результатів відкритим голосуванням за відсутності того, хто атестується, прий
має одне з таких рішень (результати голосування повідомляються працівникові одразу після
голосування):
відповідає займаній посаді;
рекомендується в резерв на вищу посаду
(в цьому випадку атестаційна комісія може запропонувати керівникові дозволити працівнику,
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Про результати кожного засідання
атестаційної комісії її голова
повідомляє керівника органу управління майном чи керівника об’єднання, де
працюють керівники, які пройшли
атестацію
який атестується, пройти за згодою стажування
на більш високій посаді);
відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік (у цьому випадку атестаційна
комісія рекомендує керівникові призначити
протягом року повторне атестування, якщо працівник згоден виконати рекомендації комісії);
не відповідає займаній посаді (в цьому випадку атестаційна комісія рекомендує керівникові перевести працівника, який атестується, за
його згодою на іншу посаду, що відповідає його
професійному рівню, або звільнити із займаної
посади).
Крім цього, атестаційна комісія має право
вносити пропозиції щодо:
переведення на вищі (нижчі) посади з огляду на професійну підготовку та особисті якості;
необхідності підвищення кваліфікації;
зміни стилю та методів роботи, шляхів
підвищення результатів діяльності тощо.

Оформлення результатів атестації
Результати атестації (оцінка і рекомендації)
заносяться до протоколу засідання комісії та
атестаційного листа, який заповнюється у двох
примірниках і підписується головою, секретарем і членами атестаційної комісії, які брали
участь у голосуванні. Атестаційний лист і відгукхарактеристика на працівника, який пройшов
атестацію, зберігаються в його особовій справі
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за місцем роботи і в кадровій службі органу
управління майном (об’єднання, державного
підприємства). Крім того, про результати кожного засідання атестаційної комісії її голова повідомляє відповідно керівника органу управління майном чи керівника об’єднання, державного
підприємства, філіалу, де працюють керівники,
які пройшли атестацію.

Оскарження результатів атестації
Рішення комісії може бути оскаржене працівником, який пройшов атестацію, відповідно керівнику органу управління майном, об’єднання,
державного підприємства, філіалу протягом 10
днів з дня його прийняття.
Протягом двох місяців з дня атестації керівник органу управління майном, об’єднання,
державного підприємства, філіалу згідно із
законодавством приймає остаточне рішення
за її результатами (у т. ч. щодо переведення
працівника, визнаного за результатами проведення атестації таким, що не відповідає займаній посаді, за його згодою на іншу роботу або
звільнення з посади) і видає відповідний наказ
(розпорядження). У разі звільнення з роботи
працівника, який не пройшов атестацію, воно
відбувається відповідно до пункту 2 статті 40
КЗпП. У разі незгоди працівника із зазначеним
звільненням або іншими діями роботодавця за
результатами атестації між ним і працівником
може також виникнути трудовий спір, який
має розглядатися відповідно до законодавства
про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
Після закінчення зазначеного двомісячного
терміну переведення працівника на іншу роботу або припинення з ним трудового договору
за результатами атестації не допускається. Час
хвороби працівника, а також перебування його
у відпустці до двомісячного терміну не включається. 
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Андрій Дуда,

докторант Національної академії
державного управління при
Президентові України, кандидат наук
з державного управління, доцент

Коментар до нового
Закону про державну службу
У статті розглянуто ключові новели нового Закону України «Про державну
службу», зокрема поділ держслужбовців на категорії, нову класифікацію
посад державної служби, порядок їх зайняття та переведення, уніфікацію
пенсійного забезпечення тощо

О

сновною тенденцією нового Закону
України «Про державну службу» від 10
грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон)
є «професіоналізація» державної служби, посилення законодавчих гарантій щодо
проходження держслужби, підвищення ролі
кадрових служб в органах державної влади та
інших державних органах. У той же час цей
Закон уніфікує пенсійне забезпечення держслужбовців та інших категорій працівників.

Поділ держслужбовців на категорії
Однією з ключових новел нового Закону є поділ
чинних державних службовців на дві категорії — на власне державних службовців і працівників державних органів, які виконують функції
з обслуговування. Перелік посад працівників
держорганів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державної
служби (на сьогодні це Національне агентство
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Згідно із Законом статус державних
службовців втрачають працівники
патронатних служб

України з питань державної служби; далі —
Нацдержслужба України), за поданням керівника державної служби у відповідному органі
(щоправда, не зовсім зрозуміло, яким чином
Нацдержслужба України зможе оперативно
виконати цю функцію, зважаючи на значну
кількість державних органів). Критерії визначення переліку посад працівників держорганів,
які виконують функції з обслуговування,
затверджуються КМУ за поданням Нацдержслужби України. Можна не сумніватися, що
поділ держслужбовців на ці дві категорії на першому етапі реформи держслужби буде найболючішим процесом.
Крім того, згідно із Законом статус державних службовців втрачають працівники патронатних служб (наприклад, радники голів місце-
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вих державних адміністрацій (далі – МДА) на
постійній основі, помічники-консультанти
народних депутатів України тощо), службовці
Національного банку. Щоправда, час роботи на
посадах патронатної служби зараховується до
стажу державної служби та враховується в разі
присвоєння держслужбовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення
на посаду патронатної служби він перебував на
державній службі та після звільнення з посади
патронатної служби повернувся на держслужбу (частина п’ята ст. 92 Закону).

Класифікація посад держслужби
Відповідно до нового Закону запроваджується
нова класифікація посад державної служби.
Замість їх поділу на сім категорій, яким відповідали 15 рангів державної служби, згідно зі статтею 6 Закону встановлюються три категорії
посад держслужби — «А» (вищий корпус державної служби), «Б» і «В». До категорії «А» віднесені посади Державного секретаря КМУ, його
заступників, державного секретаря міністерств,
керівників центральних органів виконавчої
влади (далі — ЦОВВ) (крім керівників міністерств) та їх заступників, голів МДА, керівників
апаратів Конституційного Суду України, Верхов
ного Суду України, вищих спеціалізованих судів
та їх заступників, керівників держслужби в інших
державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
До категорії «Б» віднесені керівники та
заступники керівників структурних підрозділів
Секретаріату КМУ, ЦОВВ, територіальних органів ЦОВВ, інших державних органів, заступники
голів МДА, керівники та заступники керівників
апаратів апеляційних та місцевих судів, їх структурних підрозділів, заступники керівників державної служби в інших державних органах,
юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Всі інші посади держслужби віднесені до категорії «В». Зазначимо, що поняття
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Новий Закон встановлює поділ посад
державних службовців за розміром
посадового окладу на дев’ять груп
оплати праці
«інші державні органи» в сучасних умовах має
цілком конкретне значення. Зокрема, до таких
органів згідно із законодавством України належать військово-цивільні адміністрації (далі —
ВЦА), які діють у зоні АТО.
На нашу думку, така класифікація часто не
витримує критики. Наприклад, керівник департаменту Державної фіскальної служби України
чи Міністерства внутрішніх справ України, який
має значні розпорядчі й матеріально-фінансові
повноваження та прямо чи опосередковано
поширює свою компетенцію на всю територію
України, не віднесений до вищого корпусу
держслужби, а голова районної держадміністрації з достатньо обмеженими компетенціями належить до категорії «А». Також існує абсолютно невиправдана розбіжність між відображенням статусу службовців ВЦА і МДА. Зважаючи на норми Закону, посада голови РДА
в Черкаській області належить до категорії «А»,
а голови Луганської ВЦА — до категорії «Б».
Згідно з новим Законом трьом категоріям
держслужбовців відповідають дев’ять рангів.
На підставі частини третьої статті 39 Закону
державним службовцям, які обіймають:
 посади категорії «А» — присвоюється 1, 2,
3 ранг;
 посади категорії «Б» — 3, 4, 5, 6 ранг;
 посади категорії «В» — 6, 7, 8, 9 ранг.
Проте незважаючи на зміни в класифікації
посад і кількості рангів, більшість процедурних
питань щодо присвоєння рангів, визначених
новим Законом, збігається з положеннями
«старого» Закону.
Крім того, новий Закон встановлює поділ
посад державних службовців за розміром

29

Зміни в законодавстві

посадового окладу на дев’ять груп оплати
праці.
Поділ посад державної служби на категорії
впливає на добір і просування держслужбовців.
Так, для службовців категорії «А» встановлено
певні обмеження порівняно з іншими категоріями. Зокрема, вони не можуть:
 бути членами політичних партій. На час
перебування таких службовців на посаді їх
членство в партіях має бути зупинено;
 суміщати державну службу із статусом
депутата місцевої ради.
Але основна відмінність полягає у вимогах
до осіб, які претендують на заміщення посад, та
характері виконуваних функцій, про що детальніше ми розповімо в наступних номерах.

Порядок зайняття посад
та переведення
Новий Закон суттєво змінює порядок зайняття
посад державної служби. Відповідно до частини другої статті 21 Закону прийняття громадян
України на посади держслужби без проведення
конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом. Щоправда, на нашу
думку, системних змін у проведенні конкурсу
(за винятком формування суб’єкта проведення
конкурсу) Закон не пропонує. Зокрема, залишається інститут співбесіди (що часто нівелює
зміст конкурсної процедури).
Слід зауважити, що згідно з новим Законом
перелік таких виняткових позаконкурсних
випадків невеликий — реорганізація (злиття,
приєднання, поділ, перетворення) або ліквідація державного органу. У такому разі переведення держслужбовця на рівнозначну або
нижчу (за його згодою) посаду здійснюється
без обов’язкового проведення конкурсу (частина п’ята ст. 22 Закону). Крім того, Закон врегульовує ситуацію, яка, очевидно, може виникнути у зв’язку з децентралізацією влади (у разі
внесення змін до Конституції України щодо лік-
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відації місцевих держадміністрацій як органів
загальної компетенції та передачі їх повноважень виконкомам районних і обласних рад).
Відповідно до частини шостої статті 22 Закону
«під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення
державного службовця на посаду служби
в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу в
разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу».
Проте, на нашу думку, формою позаконкурсного зайняття посади згідно з новим Законом можна вважати інститут переведення.
В Україні він існував і раніше — законодавчою
основою переведення на держслужбі виступав
КЗпП. Новим Законом про держслужбу інститут
переведення виписаний якісно по-іншому. Відповідно до частини першої статті 41 Закону державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового
проведення конкурсу:
 на іншу рівнозначну або нижчу вакантну
посаду в тому самому державному органі, у т. ч.
в іншій місцевості (в іншому населеному пункті). Таке рішення про переведення приймається
за рішенням керівника державної служби та за
згодою державного службовця;
 на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у т. ч. в іншій
місцевості (в іншому населеному пункті),
за рішенням керівника державної служби
в державному органі, з якого переводиться державний службовець, керівника державної
служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець, та за згоди державного службовця.
Проте не слід не забувати, що відповідно до
вищезгаданого Закону в органах державної
влади з’явиться багато посад службовців, які
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виконуватимуть «функції обслуговування».
Заміщення таких вакантних посад здійснюватиметься згідно із законодавством про працю.
Варто зауважити, що інститут переведення
можна вважати не лише новелою нового Закону про державну службу щодо заміщення посади, а й стосовно запровадження правової основи для підвищення мобільності кар’єри держслужбовця (це, до речі, не перший підхід законодавця до таких змін у законодавстві, але
попередні спроби були нерезультативними).
Відтепер державному службовцю можна суттєво змінювати істотні умови служби, у т. ч. переводити його на посаду в іншу місцевість. Відповідно до частини третьої статті 43 Закону
зміною істотних умов державної служби вважається зміна:
 належності посади державної служби до
певної категорії посад;
 основних посадових обов’язків;
 умов (системи та розмірів) оплати праці
або соціально-побутового забезпечення;
 режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
 місця розташування державного органу
(в разі його переміщення до іншого населеного
пункту).
Відповідно до Закону встановлено такий
алгоритм зміни істотних умов державної
служби:
 керівник державної служби письмово
повідомляє держслужбовця не пізніш як за 60
календарних днів до зміни істотних умов держслужби (крім випадків підвищення заробітної
плати);
 протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних
умов державної служби держслужбовець: або
погоджується зі зміною істотних умов і подає
на ім’я керівника держслужби органу заяву про
переведення на іншу запропоновану йому посаду, або не погоджується і подає заяву про звільнення. Незгода держслужбовця на переведення
відповідно до пункту 6 частини першої статті 83
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Закону є підставою для дострокового припинення державної служби. Якщо держслужбовець не подав протягом 60 днів жодної заяви, то
діє принцип мовчазної згоди — державний
службовець вважається таким, що погодився
на продовження проходження держслужби.
Частиною третьою статті 41 Закону визначаються умови, коли переведення держслужбовця не допускається. Отже, не допускається
переведення в іншу місцевість:
 державного службовця — вагітної жінки;
 державного службовця, який є єдиним
опікуном дитини віком до 14 років;
 державного службовця, який у встановленому законодавством порядку визнаний
інвалідом;
 у разі виникнення в державного службовця особливо важливих особистих або сімейних
обставин.

Службові відрядження та гарантії
діяльності держслужбовця
Ще однією процедурою нового Закону, яка
відображає тенденцію підвищення мобільності
кар’єри держслужбовця, є службові відрядження. Відповідно до статті 42 Закону державний службовець без його згоди може бути
направлений у службове відрядження для
виконання своїх посадових обов’язків поза
межами постійного місця служби терміном до
60 календарних днів протягом одного календарного року (за згодою держслужбовця тривалість відрядження може бути більшою). Не
допускається направлення у відрядження без
їхньої згоди лише державних службовців —
вагітних жінок, держслужбовців, які мають
дітей віком до 14 років, самостійно виховують
дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства. Згідно з
частиною другою статті 42 Закону керівник
державної служби визначає місце, строк відрядження, режим роботи в період відрядження та
завдання до виконання.
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Що стосується проходження державної
служби, звернемо увагу на нові норми, пов’язані
з гарантіями діяльності держслужбовця. Зокрема, згідно з частиною шостою статті 9 Закону
державний службовець у разі виникнення
в нього сумніву щодо законності виданого
керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний
виконати такий наказ (розпорядження), доручення (щоправда, Закон залишає інститут усного доручення — письмове видається або за
власною ініціативою керівника, або на вимогу
службовця).

Пенсійне забезпечення та
дострокове припинення
повноважень
Без перебільшення «революційним» положенням Закону є норма, сформульована в статті 90: пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування». Це означає скасування
особливостей пенсійного забезпечення держслужбовців, які тепер отримуватимуть пенсію в
розмірі 60 % їх заробітної плати. Однак ця
норма не поширюється на осіб, які отримали
право на пенсію до 1 травня 2016 р.
Втрачає значення й інститут стажу державної служби (на сьогодні КМУ ухвалив
постанову «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» від 25 березня 2016 р. № 229, яка набирає чинності разом
із Законом). Згідно з частиною першою статті 46 Закону стаж державної служби дає право
на встановлення держслужбовцю надбавки
за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки. Щоправда, надбавка за
вислугу років за новим Законом фактично
планується як новий мотиваційний стимул
перебування на держслужбі: відповідно до
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Концептуальною зміною нового
Закону є питання зміни суб’єкта
прийняття кадрових рішень в органі
державної влади чи іншому
державному органі
частини першої статті 52 Закону надбавка за
вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний
рік стажу держслужби, але не більше 50 %
посадового окладу.
Окремою концептуальною зміною нового
Закону є питання зміни суб’єкта прийняття
кадрових рішень в органі державної влади чи
іншому державному органі. Йдеться про зміну
повноважень кадрових підрозділів і керівника
державної служби органу (про це мова йтиме
в окремій публікації в наступних номерах).
Новий Закон про держслужбу містить новели і щодо дострокового припинення повноважень державного службовця. По-перше, для
держслужбовців скасовується інститут відставки, що, очевидно, відображає загальну тенденцію до «деполітизації» держслужби.
По-друге, новий Закон суттєво розширив
перелік підстав дострокового припинення
повноважень державних службовців, у т. ч. за
рахунок включення до нього положень, які
раніше встановлювалися трудовим законодавством. Згідно зі статтею 83 Закону держслужба
припиняється в разі:
 втрати права на державну службу або
його обмеження;
 закінчення строку призначення на посаду
держслужби;
 ініціативи держслужбовця або за угодою
сторін;
 ініціативи суб’єкта призначення;
 настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін;
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 незгоди держслужбовця на проходження
державної служби у зв’язку зі зміною її істотних
умов;
 досягнення державним службовцем
65-річного віку, якщо інше не передбачено
законом;
 застосування заборони, передбаченої
Законом України «Про очищення влади» від
16 вересня 2014 р. № 1682.
Серед новел Закону в частині підстав дострокового припинення держслужби — вже згадана
норма про незгоду держслужбовця на проходження державної служби у зв’язку зі зміною її
істотних умов та отримання держслужбовцем
двох підряд негативних оцінок за результатами
оцінювання службової діяльності.
Позитивом нового Закону є врегулювання
спеціальним законом таких проблемних питань
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дострокового припинення держслужби,
як звільнення осіб, призначених на державну
службу на певний строк, звільнення у зв’язку
з рішенням суду про поновлення держслужбовця на посаді тощо.
Слід зазначити, що на сьогодні КМУ вже
схвалив перший пакет підзаконних актів,
прийнятий на виконання нового Закону про
державну службу, серед яких постанови «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби» від
25 березня 2016 р. № 246 та «Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям» від
6 квітня 2016 р. № 289 (повний текст див.
на с. 9). 
Продовження в наступних номерах
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Олена Охріменко,

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

Перераховуємо
наукову пенсію

П

енсіонери, які після призначення пенсії
відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від
26 листопада 2015 р. № 848-VIII
(далі — Закон № 848) відпрацювали за строковим трудовим договором (контрактом) на
посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, мають право на її перерахунок
з урахуванням стажу наукової роботи. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника
за весь період страхового стажу на посадах
наукового (науково-педагогічного) працівника,
починаючи з 1 липня 2000 р.
Тобто під час перерахунку пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р.
з урахуванням сум заробітку за сумісництвом.
Заробітна плата за будь-які 60 календарних
місяців страхового стажу підряд до 1 липня
2000 р., яка була врахована під час призначення
(попереднього перерахунку) наукової пенсії, не
враховується. Заробіток за роботу за сумісництвом враховується виключно за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах.
Отже, для врахування заробітку за роботу за сумісництвом особа має документально
підтвердити, що займана нею посада (посади)
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належить до наукових (науково-педагогічних).
Підтвердженням зазначеного факту є відповідна довідка. Крім того, визначення заробітку,
з якого обчислюється розмір пенсії, здійснюється на підставі довідок про заробітну плату.
Якщо період страхового стажу на посадах
наукового (науково-педагогічного) працівника
починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш
як 60 календарних місяців, для обчислення
пенсії враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника
підряд до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв,
що підтверджується довідкою.
Тобто якщо особа після 1 липня 2000 р. не
відпрацювала на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, обов’язково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, але лише за основним місцем роботи, тобто без урахування зарплати за
сумісництвом (див. приклад 2).
За вибором особи, яка звернулася за перерахунком пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців
підряд, за умови, що він становить не більш як
10 % тривалості наукового стажу. У будь-якому
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разі період, за який враховується заробітна
плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом № 848, не може бути меншим
ніж 60 календарних місяців.
Перерахунок пенсії виконується з урахуванням норм законодавства, чинних на час його
проведення: вона визначається в розмірі 60 %
від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника. Під час перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час її
призначення (попереднього перерахунку).
ПРИКЛАД 1
Гр. С. з 1 лютого 2012 р. призначено пенсію відповідно до Закону № 848 у розмірі 80 %
від заробітної плати наукового працівника.
Пенсію обчислено із заробітної плати, визначеної за період роботи на наукових посадах
з 1 лютого 1986 р. по 31 січня 1991 р. та
з 1 липня 2000 р. по 31 січня 2012 р. Після призначення пенсії гр. С. продовжував працювати за строковим трудовим договором на
наукових посадах, у т. ч. за сумісництвом,
та набув право на перерахунок пенсії.
Для цього гр. С. слід надати до органу Пенсійного фонду України довідки, що підтверджують належність займаних посад, у т. ч.
за сумісництвом, до наукових, а також довідки про заробітну плату як за основним місцем
роботи, так і за роботу за сумісництвом.
Під час проведення перерахунку пенсії
буде враховано заробіток на наукових посадах (у т. ч. за сумісництвом) починаючи з
1 липня 2000 р. Крім того, пенсія визначатиметься в розмірі 60 % від заробітної
плати наукового (науково-педагогічного)
працівника.
ПРИКЛАД 2
Гр. К. отримує пенсію, призначену відповідно до Закону № 848 з квітня 2012 р. у роз-
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мірі 80 % від заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислювалася із заробітної
плати науково-педагогічного працівника, визначеної за період роботи з 1 квітня 1987 р.
по 31 березня 1992 р. та з 1 червня 2010 р. по
31 березня 2012 р. Після призначення наукової пенсії гр. К. працює на посаді науково-педагогічного працівника з 2 січня 2014 р. по даний час та набув право на перерахунок пенсії.
У період з 2 січня 2014 р. він працює викладачем Національного економічного університету та за сумісництвом — на посадах викладача Національного педагогічного та Національного авіаційного університетів.
Зважаючи на те, що після 1 липня 2000 р.
гр. К. не відпрацював на наукових (науковопедагогічних) посадах 60 місяців, під час перерахунку пенсії, окрім заробітку за період після
1 липня 2000 р., буде враховано заробіток за
період з 1 квітня 1987 р. по 31 березня 1992 р.
Заробіток за вказаний період буде враховано
лише за основним місцем роботи, тобто до
уваги візьмуть суми заробітку, з яких розраховувалась пенсія під час її призначення.
Заробіток за період з 1 червня 2010 р. по
31 березня 2012 р. та з 2 січня 2014 р. буде
враховано як за основним місцем роботи,
так і за роботу за сумісництвом.
Отже, особа має надати до управління
Пенсійного фонду України за місцем проживання довідки, які підтверджують, що
займані нею посади як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом належать до
наукових (науково-педагогічних), а також
довідки про заробітну плату за роботу на
посадах наукових (науково-педагогічних)
працівників.
Пенсія визначатиметься в розмірі 60 % від
заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника. 
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Перевірки Державної
служби України з питань
праці у 2016 році

Поточний рік обіцяє стати більш насиченим стосовно заходів державного
нагляду за дотриманням законодавства про працю, аніж попередні роки.
Тому в статті зосередимо увагу на основних законодавчих нормах та
нововведеннях, що стосуються проведення перевірок контролюючими
органами у сфері праці, а також на зонах ризику для роботодавців та
можливих наслідках за результатами перевірок

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (далі — ККУ);
 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877);
 Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII (далі — Закон № 76);
 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII (далі — Закон
№ 71);
 Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон про
охорону праці);
 Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджений постановою КМУ від 17 липня 2013 р. № 509 (далі — Порядок № 509);
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 Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики
України від 2 липня 2012 р. № 390 (далі — Порядок № 390);
 Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затверджене наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 серпня
2011 р. № 826 (далі — Положення № 826);
 Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці);
 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі — Держгір
промнагляд);
 договір цивільно-правового характеру (далі — договір ЦПХ).

П

ротягом 2014–2015 рр. перевірки щодо
дотримання вимог законодавства про
працю не належали до головних турбот
представників бізнесу в Україні. Цьому
сприяла низка чинників, серед яких:
 дія мораторію на проведення певних
видів перевірок;
 перебування контролюючих органів у
стані реорганізації, кадрові зміни в них тощо;
 загальна нестабільність політичної, соціальної та економічної ситуації в країні, через що на перший план виходили нагальніші
проблеми, аніж державний контроль у сфері
праці.
Утім, на сьогодні вплив цих чинників дещо
послабшав, тому маємо підстави припустити,
що активність контролюючих органів у сфері
праці незабаром буде відновлено. У зв’язку
з цим напрошується висновок, що роботодавцям (а точніше керівникам, працівникам
кадрових служб та іншим фахівцям, які відповідають за дотримання законодавства про
працю) не зайвим буде освіжити в пам’яті
основні правила гри в цій сфері та ознайомитись із нововведеннями, яких останніми роками було чимало.
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Контролюючий орган
Минуло вже більше року, як постановою КМУ
від 11 лютого 2015 р. № 96 було затверджено Положення про Державну службу України
з питань праці, до якого в подальшому були
внесені певні зміни. Служба, утворена шляхом реорганізації (злиття) Державної інспекції з питань праці та Держгірпромнагляду на
підставі постанови КМУ «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої
влади» від 10 вересня 2014 р. № 442, є цент
ральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах зайнятості
населення, промислової безпеки, охорони та
гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду й нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також
у сфері різних видів загальнообов’язкового
державного страхування, надання соціальних
послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій
застрахованих осіб.
Таким чином, Держпраці об’єднала в собі
функції та повноваження, які традиційно були
розподілені між кількома контролюючими

37

Перевірки

органами, і наразі компетентна здійснювати
всеосяжний контроль у сфері праці. За наявною інформацією, Держпраці та її територіальні органи вже завершили період реорганізації та готові до роботи.

Дія закону
Основним законодавчим актом, який регламентує принципи здійснення державного
нагляду у сфері господарювання, є Закон
№ 877. Теоретично саме цей нормативний
акт має визначати єдині ключові правила, за
якими різні контролюючі органи провадять
свою діяльність. Проте у випадку з Держпраці
все не так просто. Плутанина виникає вже в
питанні, чи зазначений орган взагалі підпадає
під дію вказаного Закону. Адже зважаючи на
зміст статті 2 Закону № 877, його дія не поширюється, зокрема, на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю та зайнятість населення.
Проте не слід поспішати з висновками.
Адже якщо повернутися до наведених вище
повноважень Держпраці, серед них є й такі,
що прямо не виключені зі сфери дії Закону
№ 877, а саме: реалізація державної політики
у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, здійснення державного гірничого
нагляду (тобто питання, які традиційно належали до компетенції іншого контролюючого
органу — Держгірпромнагляду, функції якого нині покладено на Держпраці). З іншого
боку, перелічені питання теоретично можуть
розглядатись як складові законодавства про
працю.
Отже, питання щодо поширення дії Закону
№ 877 на Держпраці наразі чітко не визначене.
Слід зазначити, що Держпраці та її територіальні органи певними діями опосередковано
визнали норми Закону № 877 обов’язковими
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для себе. Так, на виконання статті 2 цього Закону вони здійснюють координацію з іншими
органами державного нагляду та КМУ щодо
розроблення плану комплексних перевірок
суб’єктів господарювання, про що мова йтиме нижче.
Не можна оминути увагою й відсутність
спеціального законодавчого регулювання порядку проведення перевірок у сфері праці,
детальність і чіткість якого можна було б порівняти із Законом № 877. Серед спеціальних
норм можна згадати лише такі:
 окремі норми КЗпП, які детально не регулюють процедурні аспекти щодо проведення перевірок;
 формально чинні, але морально застарілі підзаконні нормативні акти, такі як, зок
рема, Порядок № 390 та Положення № 826;
 Порядок № 509, який, однак, регулює
лише один аспект перевірок — накладення
штрафів за їх результатами.
З огляду на таку ситуацію вважаємо, що
як контролюючим органам у сфері праці, так
і суб’єктам господарювання, які перевірятимуться ними, досить часто доведеться апелювати до норм Закону № 877 (не забуваючи,
однак, про певну контроверсійність такого
підходу).

Планові та позапланові перевірки
Красномовним свідченням пожвавлення активності контролюючих органів у сфері праці
є План комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік, затверджений наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 30 листопада
2015 р. № 1553 зі змінами, внесеними наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 1 лютого 2016 р. № 141
(далі — План). Серед більш ніж 12 тис. заходів державного нагляду, які увійшли до Плану,
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Чи діє мораторій у даний час?
На практиці поштовхом для
ініціювання позапланової перевірки
у сфері праці досить часто стає
трудовий спір, у межах якого
працівник стверджує про порушення
роботодавцем законодавства про
працю
значна частина буде здійснена саме Держпраці та її територіальними органами.
Важливо зауважити, що до Плану включені
лише ті суб’єкти господарювання, яких протягом 2016 р. планує перевірити два або більше
органів державного нагляду. Тих, кого впродовж поточного року планує перевірити лише
Держпраці або її територіальний орган, можна
знайти тільки в планах, оприлюднених відповідним органом.
Не слід забувати й про те, що стаття 6 Закону № 877 передбачає низку підстав для проведення позапланових перевірок, однією з яких
є обґрунтоване звернення фізичної особи про
порушення суб’єктом господарювання її законних прав. На практиці поштовхом для ініціювання позапланової перевірки у сфері праці
досить часто стає трудовий спір, у межах якого
працівник стверджує про порушення роботодавцем законодавства про працю.
Щоправда, позапланова перевірка на цій
підставі здійснюється тільки за наявності згоди
центрального органу виконавчої влади (Держ
праці) на її проведення. Крім того, зважаючи на
положення статті 6 Закону № 877, працівники,
які подали безпідставне звернення про порушення роботодавцем вимог законодавства
про працю, несуть відповідальність, передбачену законом. Однак ані адміністративної,
ані кримінальної відповідальності за подання
безпідставних звернень наразі не передбачено,
і практика притягнення фізичних осіб до відповідальності не сформована.
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Через неузгодженість та колізійність деяких
норм законодавства, які визначають строк та
сферу дії мораторію на проведення перевірок, навколо цього питання виникало чимало
дискусій.
Загальний мораторій на проведення перевірок контролюючими органами діяв до 30
червня 2015 р. Так, пунктом 8 Прикінцевих
положень Закону № 76 було встановлено, що
перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової
інспекції України) здійснюються протягом
січня – червня 2015 р. виключно з дозволу
КМУ або за заявкою суб’єкта господарювання
щодо його перевірки. На жаль, для суб’єктів
господарювання строк дії цього мораторію
вже минув.
Водночас пунктом 3 Прикінцевих положень
Закону № 71 встановлено, що у 2015 та 2016
роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців з обсягом
доходу до 20 млн грн за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу КМУ, за заявкою
суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу
України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI*.
Державною регуляторною службою України 22 червня 2015 р. на своєму офіційному
веб-сайті було розміщено роз’яснення, згідно з яким норма пункту 3 Прикінцевих поло-

* Ця норма означає, що дія мораторію не поширюється
на перевірки, які призначені в межах кримінальних розслідувань. Тобто якщо правоохоронними органами ведеться
розслідування, наприклад, щодо вчинення посадовими
особами підприємства злочину, то слідчий або прокурор,
з дозволу слідчого судді, може ініціювати проведення перевірки підприємства.
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жень Закону № 71 стосується всіх без винятку
контролюючих органів. Проте беручи до уваги, що Закон № 71 містить зміни переважно
до законодавчих актів з питань оподаткування,
не дивно, що в інших контролюючих органів,
окрім фіскальних, виникли сумніви щодо поширення на них дії передбаченого цим Законом мораторію.
З цієї точки зору найбільший інтерес становить лист Держгірпромнагляду від 2 вересня 2015 р. № 4315/0/5.1-05/6/15. На підставі
цього листа та зважаючи на відсутність чіткого розуміння прав інспекторів праці та інспекторів з охорони праці здійснювати перевірки
суб’єктів господарювання без обмежень,
встановлених Законом № 71, Держпраці направило листа до Міністерства юстиції України з проханням надати офіційне роз’яснення.
До отримання відповіді керівництво Держ
праці та Держгірпромнагляду ухвалило рішення щодо тимчасового обмеження як планових, так і позапланових заходів державного
нагляду у сфері охорони праці та промислової безпеки (за винятком випадків, визначених законодавством) виключно перевірками
суб’єктів господарювання з обсягом доходу
понад 20 млн грн за попередній календарний
рік.
Слід також зазначити, що зважаючи на
наявну судову практику (наприклад, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2015 р. у справі
№ 826/13378/15), суди переважно схиляються до більш лояльного для суб’єктів господарювання тлумачення питання дії мораторію.
Таким чином, у 2016 р. можливість проведення перевірок суб’єктів господарювання з
обсягом доходу до 20 млн грн за попередній
календарний рік є спірною, і контролюючі органи, ймовірно, здебільшого від них утримуватимуться. Перевірки суб’єктів господарювання, обсяг доходу яких є вищим за вказаний
показник, у 2016 р., поза сумнівом, дозволяються.

40

Порядок проведення перевірок
Чіткому опису процедури проведення перевірок дещо перешкоджає згадана вище невизначеність у питанні нормативного регулювання: чи поширюється на перевірки дія Закону
№ 877; чи мають застосовуватись і як співвідносяться між собою Порядок № 390 та Положення № 826. Водночас згадані нормативні
акти переважно не суперечать один одному в
найбільш істотних питаннях.
Так, про планову перевірку роботодавець
має бути повідомлений не пізніше як за 10 днів
до дня її проведення. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику чи
уповноваженій особі роботодавця під підпис.
Попереднього повідомлення про позапланову
перевірку законодавством не передбачено.
Посадова особа, яка здійснює перевірку,
повинна мати при собі службове посвідчення
і направлення на проведення перевірки, копія
якого надається роботодавцю. Направлення
має містити відомості, передбачені чинним
законодавством, у т. ч. найменування органу, що проводить перевірку; найменування та
місцезнаходження суб’єкта господарювання,
щодо діяльності якого здійснюється перевірка;
номер і дату наказу, на виконання якого проводиться перевірка; перелік посадових осіб,
які беруть участь у перевірці, із зазначенням їх
посади, прізвища, ім’я та по батькові; дату початку та дату закінчення перевірки; тип перевірки (планова або позапланова); її предмет та
підстави проведення.
Надання суб’єкту господарювання копій
службових посвідчень, наказу про проведення
перевірки, а також згоди Держпраці на її проведення (у випадках, коли її отримання вимагається) законодавством не передбачено. На
практиці роботодавцям рекомендовано вимагати такі документи, однак слід розуміти, що
їх ненадання не є підставою для відмови в допуску посадових осіб до перевірки.

Кадровик України

Перевірки

Пунктом 5 Порядку № 390 передбачено, що
на час проведення перевірки інспектору надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв’язком,
офісною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками
(у разі необхідності одержання пояснень).
Що стосується предмета перевірки, то в разі
планових перевірок інспектори з праці, ймовірно, зосереджуватимуться на широкому колі
питань, перелік яких наведено у формах актів,
затверджених Порядком № 390 та Положенням
№ 826. У свою чергу під час проведення позапланової перевірки згідно зі статтею 6 Закону
№ 877 з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань
у направленні на проведення перевірки.
Щодо строків проведення перевірок слід
зазначити таке:
 строк здійснення планової перевірки не
може перевищувати 15 робочих днів, а для
суб’єктів малого підприємництва* — п’яти
робочих днів;
 строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів,
а щодо суб’єктів малого підприємництва — двох
робочих днів;
*Згідно зі статтею 55 Господарського кодексу України
від 16 січня 2003 р. № 436-IV суб’єктами малого підприємництва є:
 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом
порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, еквівалентної 10 млн євро, визначеної за середньорічним курсом Національного банку України;
 юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, у яких
середня кількість працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, еквівалентної 10 млн євро, визначеної за середньорічним курсом Національного банку України.
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 крім того, згідно з Положенням № 826
строк здійснення планової перевірки окремого виробничого об’єкта, який належить
суб’єкту господарювання, становить від одного до п’яти робочих днів, позапланової —
не повинен перевищувати двох робочих днів.
За результатами перевірки складається
акт. Наразі Порядком № 390 та Положенням
№ 826 передбачені різні форми актів. Якщо
Держпраці найближчим часом не затвердить
нової форми, за наслідками перевірки слід
буде використовувати одну з чинних форм
(або обидві).
Так чи інакше, але не пізніше останнього
дня перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та роботодавцем або уповноваженою ним особою.
Якщо роботодавець не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Один
примірник акта вручається роботодавцю або
уповноваженій ним особі, а другий — зберігається в контролюючому органі.
Складання акта є фінальним етапом взаємодії роботодавця із контролюючим органом
лише в тому разі, якщо за результатами перевірки не було встановлено жодних порушень.
Якщо ж вони були виявлені, акт лише передує
видачі інших документів, серед яких можуть
бути:
 приписи про усунення порушень і недоліків;
 розпорядження про заборону (обмеження) роботи (виробництва);
 подання про невідповідність окремих
посадових осіб роботодавця займаній посаді
(абзац сьомий ст. 39 Закону про охорону праці. Зразок такого подання наведено в додатку 8 до Положення № 826);
 протоколи про адміністративні правопорушення;
 рішення про анулювання дозволу на
провадження певного виду діяльності;
 постанови про накладення штрафів.
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Потенційні наслідки
Наслідки, з якими доведеться мати справу
роботодавцеві за результатами перевірки, залежать від видів порушень, виявлених під час
її проведення. Вони можуть бути, зокрема,
такими:
 застосування до роботодавця фінансових
санкцій, передбачених статтею 265 КЗпП, статтею 43 Закону про охорону праці, статтею 53
Закону України «Про зайнятість населення» від
5 липня 2012 р. № 5067-VI;
 притягнення посадових осіб роботодавця (або ж самого роботодавця, якщо йдеться про фізичну особу) до адміністративної
відповідальності за порушення, передбачені
статтями 41–413 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня
1984 р. № 8073-X (порушення встановлених
термінів виплати заробітної плати, виплата її
не в повному обсязі, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами
праці та порядку її проведення, фактичний
допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до
роботи іноземця або особи без громадянства
без дозволу на застосування праці, порушення вимог законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці, інші порушення вимог законодавства про працю тощо), відповідальність за які полягає в накладенні штрафу,
розмір якого, залежно від виду порушення та
повторюваності його вчинення, може сягнути
1000 нмдг (тобто 17 тис. грн);
 заборона, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних
робіт, застосування нових небезпечних речовин,
реалізації продукції, до усунення порушень, які
створюють загрозу життю працюючих, згідно зі
статтею 39 Закону про охорону праці;
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 анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію
(застосування) устаткування підвищеної небезпеки згідно зі статтею 21 Закону про охорону праці;
 передання органом Держпраці інформації до Державної служби зайнятості з метою анулювання дозволу на застосування
праці іноземця або особи без громадянства
в разі встановлення факту застосування праці
іноземця чи особи без громадянства на інших
умовах, ніж ті, що зазначені в дозволі, або іншим роботодавцем, згідно з пунктом 25 Порядку видачі, продовження дії та анулювання
дозволу на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27 травня 2013 р. № 437;
 передання органом Держпраці до правоохоронних органів інформації, на підставі
якої може бути порушено кримінальне провадження, зокрема за статтями 172, 173 або
175 ККУ.
Так, зокрема, стаття 172 ККУ включає незаконне звільнення працівника з роботи з
особистих мотивів, а також інші грубі порушення законодавства про працю. Ця стаття
передбачає покарання у вигляді штрафу або
позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю. Якщо ж порушення вчинено повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька,
матері або особи, яка їх замінює і виховує
дитину віком до 14 років або дитину-інваліда,
може бути застосоване покарання у вигляді
виправних робіт на строк до двох років або
арешту на строк до шести місяців.
Кримінальна відповідальність за грубе
порушення угоди про працю роботодавцем
(його уповноваженою особою) шляхом обману чи зловживання довірою або примусом
до виконання роботи, не обумовленої угодою,
встановлюється статтею 173 ККУ. Крім випадків, коли правопорушення вчинене стосовно
громадянина, з яким укладена угода щодо
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його роботи за межами України, найсуворішим покаранням, яке передбачає ця стаття, є
обмеження волі на строк до двох років. Менш
суворими видами покарання, які може застосувати суд як альтернативу обмеженню волі, є
штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до п’яти років або арешт на строк до шести
місяців.
Стаття 175 ККУ застосовується до безпідставної невиплати заробітної плати більш як
за один місяць, вчиненої умисно керівником
підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності.
Найсуворішим покаранням, передбаченим
цією статтею, є позбавлення волі на строк
до двох років, а в разі, якщо діяння вчинене
внаслідок нецільового використання коштів,
призначених для виплати заробітної плати, —
до п’яти років (альтернативними видами покарання, які може призначити суд, є штраф,
виправні роботи, обмеження волі). Також застосовується додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років;
 передання органом Держпраці інформації до органів Державної фіскальної служби України в разі, якщо під час перевірки
встановлено порушення законодавства про
працю, яке одночасно є порушенням податкового законодавства (несвоєчасне утримання та/або сплата податку на доходи фізичних
осіб, військового збору та/або єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування із заробітної плати працівників
тощо).
Не слід також забувати, що працівники,
права та законні інтереси яких були порушені
у зв’язку з недотриманням роботодавцем законодавства про працю, встановленим за наслідками перевірки, можуть зі свого боку застосувати певні засоби юридичного захисту.

№ 5 (112) травень 2016

Наприклад, працівники, трудові відносини
з якими не були оформлені, на підставі частини шостої статті 235 КЗпП мають можливість позиватися до роботодавця до суду з
вимогою щодо оформлення трудових відносин, встановлення періоду такої роботи, нарахування та виплати заробітної плати в розмірі не нижче середньої заробітної плати за
відповідним видом економічної діяльності в
регіоні у відповідному періоді без урахування
фактично виплаченої заробітної плати.

Зони ризику
Кожний роботодавець може мати свої «вразливі
місця», через які можуть виникнути ускладнення під час перевірок у сфері праці, зумовлені галузевою, регіональною та індивідуальною
специфікою роботодавця. Водночас, базуючись
на нашому досвіді, ми можемо спрогнозувати
декілька сфер, які, ймовірно, стануть об’єктами
підвищеної уваги.
Майже необмеженим полем для діяльності ревізорів є питання охорони праці та промислової безпеки. Не секрет, що законодавче
регулювання в цій сфері, яке дісталося Україні ще від СРСР, є архаїчним, дещо заплутаним, орієнтованим переважно на великі промислові підприємства і не пристосованим для
потреб сучасного бізнесу.
Беручи до уваги дедалі ширше використання в деяких сферах економіки (зокрема, у сфері інформаційних технологій) так званих договорів ЦПХ як своєрідної альтернативи трудовим договорам, не слід недооцінювати ризик
кваліфікації відносин за такими договорами
як прихованих трудових відносин. Відомо,
що держава традиційно ставилась до подібних
бізнес-моделей лояльно, побоюючись відходу
міжнародного бізнесу з українського ринку
в разі зайняття більш жорсткої позиції. Водночас існує думка, що договори ЦПХ можуть
розглядатися певними суб’єктами не лише як
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Перевірки

Додатковим способом убезпечити
себе від несподіванок під час
майбутньої перевірки є залучення
сторонніх експертів, які
професійно оцінять відповідність
діяльності роботодавця
законодавству про працю та
нададуть рекомендації щодо
усунення виявлених недоліків
спосіб легального зменшення податкового навантаження, а й як спосіб звузити обсяг прав
та позбавити певних засобів захисту особу, яка
виконує роботу. Отже, немає гарантій, що ревізори не почнуть приділяти більше уваги цьому питанню вже найближчим часом. Однак
час поза сумнівом, що до групи найбільшого
ризику потраплять ті суб’єкти господарювання, які укладають договори ЦПХ з очевидними
ознаками трудових договорів.
Актуальним питанням під час перевірки завжди було та залишається дотримання норм
законодавства щодо оплати праці. І якщо порушення на кшталт недотримання встановле-
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них законом строків виплати заробітної плати
вже трапляються досить рідко, все ще чимало роботодавців припускаються тих чи інших
помилок під час індексації заробітної плати,
нарахування оплати за надурочні роботи, виплати компенсації за невикористану відпустку
під час звільнення тощо.

Готуємося до перевірки
В очікуванні потенційної перевірки відповідальним посадовим особам роботодавця насамперед слід провести внутрішню ревізію, визначивши об’єктивний стан дотримання законодавства про працю та недоліки, які слід усунути.
Своєрідним списком питань для самоконтролю
можуть слугувати питання, наведені у формах
актів, затверджених Порядком № 390 та Положенням № 826.
Додатковим способом убезпечити себе від
несподіванок під час майбутньої перевірки є
також залучення сторонніх експертів, які професійно оцінять відповідність діяльності роботодавця законодавству про працю та нададуть
рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Такі послуги наразі набувають дедалі більшої популярності в Україні. 
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Катерина Кравченко,

головний спеціаліст відділу обліку кадрів
та нагородної роботи
Департаменту персоналу ДСНС

Особливості
проходження служби
цивільного захисту
особами рядового та
начальницького складу

У попередньому номері ми розглянули особливості прийняття на службу
цивільного захисту осіб рядового й начальницького складу, переміщення їх
по службі й атестування, порядок присвоєння та позбавлення таких осіб
спецзвань, припинення (розірвання) контракту, створення резерву та інші
нюанси проходження служби цивільного захисту. У продовженні статті мова
піде про робочий час та порядок надання відпусток особам рядового й
начальницького складу цієї служби
Закінчення. Початок у № 4/2016

Робочий час
Для осіб рядового й начальницького складу
служби цивільного захисту встановлюється
40-годинний робочий тиждень. Однак у разі
встановлення режимів підвищеної готовності,
надзвичайної ситуації, а також у разі загрози
виникнення окремих надзвичайних ситуацій
або під час ліквідації їх наслідків особи рядового й начальницького складу цієї служби та працівники органів і підрозділів цивільного захисту
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несуть службу та працюють понад установлену
тривалість робочого часу, а також у вихідні та
святкові дні.
Працівникам органів та підрозділів цивільного захисту за роботу понад установлену
тривалість робочого часу, а також у вихідні та
святкові дні оплата праці здійснюється згідно
з трудовим законодавством*.
* Ця норма не стосується осіб рядового й начальницького
складу служби цивільного захисту.
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Особам рядового й начальницького складу
служби цивільного захисту за службу та роботу у вихідні та святкові дні надаються інші дні
відпочинку.

Порядок надання щорічної відпустки
Особи рядового й начальницького складу служби цивільного захисту мають право на такі види
відпусток:
 щорічна основна відпустка;
 додаткова відпустка у зв’язку з навчанням;
 творча відпустка;
 інші додаткові відпустки, передбачені
законодавством;
 соціальні відпустки:
 у зв’язку з вагітністю та пологами;
 для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;
 відпустка за сімейними обставинами та
з інших поважних причин.
Щорічні основні відпустки особам рядового й начальницького складу служби цивільного захисту надаються із збереженням грошового й матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення
в розмірі місячного грошового забезпечення.
Тривалість такої відпустки залежить від загального періоду служби цивільного захисту,
який включає час перебування особи рядового й начальницького складу на такій службі
та встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством
(зокрема, п. 3 постанови КМУ «Про порядок
обчислення вислуги років, призначення та
виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом,
особам начальницького і рядового складу ор-
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Тривалість відпустки залежить від
загального періоду служби цивільного
захисту, який включає час перебування
особи рядового й начальницького
складу на такій службі
ганів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»
від 17 липня 1992 р. № 393), — у пільговому
обчисленні.
Тривалість щорічної основної відпустки
для осіб рядового й начальницького складу,
які мають вислугу років (у календарному вимірі), обчислену в порядку, передбаченому для
призначення пенсій таким особам, до 10 років,
становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років — 35 календарних днів, від 15 до 20 років —
40 календарних днів, 20 і більше років — 45 календарних днів.
Особам рядового й начальницького складу служби цивільного захисту — учасникам
бойових дій та прирівняним до них особам
незалежно від вислуги років надаються щорічні основні відпустки тривалістю 45 календарних днів у зручний для них час.
Під час визначення тривалості відпустки
не враховується час, необхідний для проїзду в
межах України до місця проведення відпустки і
повернення назад. Не враховується зазначений
час також у разі поділу відпустки на дві частини та відкликання працівника з відпустки.
Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу відповідного керівника така
відпустка може надаватися за минулий рік
у I кварталі наступного року за умови, що
раніше її не було надано через виняткові обставини.
Тривалість щорічної основної відпустки в
році початку служби обчислюється з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку мають право особи рядового й начальницького
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складу служби цивільного захисту, за кожний
повний місяць служби до кінця календарного
року. Наприклад, якщо особу рядового й начальницького складу служби цивільного захисту було прийнято на службу в липні, він
має право на відпустку в будь-якому місяці
до кінця року. Йому будуть нараховані дні
відпустки до кінця року відповідно до періоду служби. При цьому особам рядового й начальницького складу, які мають право на відпустку тривалістю 10 і більше календарних
днів, надається додатково час, необхідний для
проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад. Відпустка тривалістю менш
як 10 календарних днів може бути надана за
бажанням особи рядового й начальницького
складу одночасно із щорічною основною відпусткою в наступному році. У такому самому
порядку надається щорічна основна відпустка
й особам рядового та начальницького складу,
які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Щорічна основна відпустка тривалістю 40
і більше календарних днів на прохання особи
рядового й начальницького складу служби
цивільного захисту може бути поділена на дві
частини за умови, що основна її частина становитиме 30 календарних днів.
Якщо особи рядового й начальницького
складу захворіли під час щорічної основної
відпустки або щорічної додаткової відпустки,
після одужання така відпустка продовжується керівником, який її надавав, на кількість
невикористаних днів відпустки. Перенесення
відпустки на інший період не передбачено.
За умови переміщення зазначених осіб по
службі невикористана об’єднана відпустка
(частина відпустки) за минулий та поточний
роки надається за новим місцем служби чи
посадою. У разі службової необхідності така
відпустка може бути поділена на частини в
межах загальної тривалості.
Дружині (чоловіку) особи рядового й начальницького складу, незалежно від того, де
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Щорічна основна відпустка
тривалістю 40 і більше календарних
днів на прохання особи може бути
поділена на дві частини за умови,
що основна її частина становитиме
30 календарних днів

працює дружина (чоловік) такої особи, щорічна основна відпустка за її (його) бажанням
надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою особи рядового й начальницького складу служби
цивільного захисту.

Особливості надання відпусток у разі
навчання та відрядження
Особам рядового й начальницького складу
служби цивільного захисту, допущеним до складання вступних іспитів у навчальних закладах
цивільного захисту та інших навчальних закладах, надаються відпустки на строк, зазначений
у повідомленні навчального закладу про допуск
до складання вступних іспитів, без урахування
часу, необхідного для проїзду до місця розташування навчального закладу і повернення назад.
Курсантам (слухачам) навчальних закладів
цивільного захисту, які навчаються за денною
формою, згідно з навчальними планами надаються канікулярні відпустки тривалістю: зимова — до 14 календарних днів, літня — 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не
залежить від вислуги років. Літня канікулярна
відпустка є основною, а зимова — додатковою.
Час, необхідний для проїзду до місця проведення цих відпусток і повернення назад, не враховується.
У разі наявності навчальної заборгованості в курсантів навчальних закладів цивільного
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захисту відпустка надається їм після ліквідації
заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути
меншою ніж 15 календарних днів.
Курсантам (слухачам) навчальних закладів цивільного захисту, крім канікулярних
відпусток, можуть надаватися додаткові відпустки для лікування у зв’язку з хворобою
або за сімейними обставинами.
Особам рядового й начальницького складу
служби цивільного захисту, кандидатури яких
затверджено для направлення на навчання чи
виїзду у відрядження за межі України, щорічна основна відпустка надається з урахуванням
повного використання її до початку навчання
або виїзду за межі України.
Якщо особи рядового й начальницького
складу закінчили навчальні заклади цивільного захисту та їм присвоєно перше
спеціальне звання середнього начальницького складу, щорічна основна відпустка їм
надається безпосередньо після закінчення
цих навчальних закладів тривалістю 30 календарних днів, як правило, за місцем служби, куди їх направлено для подальшого її
проходження.
У разі перебування осіб рядового й начальницького складу у відрядженні за межа
ми України їм дозволяється за бажанням
об’єднати щорічну основну відпустку за два
роки. Загальна тривалість об’єднаної відпустки не повинна перевищувати 90 календарних
днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад.
Особам рядового й начальницького складу додаткові відпустки у зв’язку з навчанням,
творчі та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. Інші
додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
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Відпустка за сімейними обставинами
та з інших причин
Відпустка за сімейними обставинами із збереженням грошового та матеріального забезпечення надається особам рядового й начальницького складу цивільного захисту в разі:
 укладення ними шлюбу — тривалістю
до 10 календарних днів;
 тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу:
 дружини (чоловіка), батька (матері),
вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) особи
рядового й начальницького складу цивільного захисту, батька (матері) подружжя або
особи, на вихованні якої перебувала особа
рядового й начальницького складу, — тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
проведення відпустки та назад;
 інших рідних — тривалістю до трьох
календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення
відпустки та назад;
 пожежі або іншого стихійного лиха, яке
спіткало сім’ю особи рядового й начальницького складу або осіб, зазначених у пункті 2 частини 17 статті 129 Кодексу цивільного захисту
України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI (далі —
Кодекс), — тривалістю до 15 календарних днів
без урахування часу, необхідного для проїзду до
місця проведення відпустки та назад;
 в інших виняткових випадках, коли присутність особи рядового й начальницького складу в сім’ї необхідна, за рішенням відповідного
керівника (начальника) органу та підрозділу цивільного захисту — тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місця проведення відпустки та назад.
Відпустка за сімейними обставинами надається в разі використання особою рядового й начальницького складу служби цивільного захисту
щорічної основної та інших додаткових відпус-

Кадровик України

ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Відпустка за сімейними обставинами
надається в разі використання особою
щорічної основної та інших
додаткових відпусток
ток. Така відпустка надається раз на рік і не потребує надання підтверджуючих документів.
Згідно з висновком лікарсько-експертної комісії надаються відпустки для лікування у зв’язку
з хворобою із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість таких відпусток визначається характером захворювання на
підставі висновку лікувального закладу. Загальний час безперервного перебування у звільненні
від виконання службових обов’язків через тимчасову втрату працездатності у зв’язку з хворобою та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою не має перевищувати чотирьох місяців
(крім випадків, коли законодавством передбачено більший строк перебування на лікуванні). Цей
строк може бути продовжено рішенням прямих
начальників на підставі висновку лікувального
закладу.
Час перебування на лікуванні осіб рядового й
начальницького складу у зв’язку з одержанням
ними під час виконання службових обов’язків
травм, професійних захворювань та інших ушкоджень здоров’я не обмежується. На огляд лікарсько-експертної комісії зазначені особи направляються після закінчення лікування.
Після видання наказу про звільнення особи
рядового й начальницького складу зі служби
відпустка для лікування у зв’язку з хворобою не
надається.

Відпустка в разі звільнення та
порядок відкликання з відпустки
Якщо особи рядового й начальницького складу звільняються зі служби за віком, станом
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здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів,
щорічна основна відпустка таким особам надається за їх бажанням у році звільнення тривалістю, встановленою Кодексом.
У рік звільнення зі служби в разі невикористання особами рядового й начальницького складу щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної
основної відпустки, а також дні додаткової
відпустки.
У разі звільнення особи рядового й начальницького складу до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну
основну та щорічну додаткову відпустки (крім
осіб, які звільняються із служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із
скороченням штатів, або проведенням організаційних заходів), на підставі наказу керівника
(начальника) органу та підрозділу цивільного захисту, керівника органу управління, навчального закладу, установи та організації
проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані
в рахунок тієї частини календарного року, яка
залишилася після звільнення особи рядового й
начальницького складу.
Відрахування з грошового забезпечення осо
би рядового й начальницького складу за використані дні відпустки не проводяться в разі
смерті такої особи.
У разі звільнення особи рядового й начальницького складу цивільного захисту із служби
(крім звільнення через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду,
що набрав законної сили, яким призначено
покарання у вигляді позбавлення, обмеження
волі, позбавлення спеціального звання чи права обіймати певні посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане
з порушенням обмежень, передбачених Зако-
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Відкликання осіб рядового й
начальницького складу служби
цивільного захисту із щорічної
основної відпустки допускається
лише в разі службової необхідності
керівником
ном України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI, у
зв’язку з позбавленням спеціального звання в
дисциплінарному порядку, а також у зв’язку із
систематичним невиконанням умов контракту
особою рядового й начальницького складу) та
невикористання нею щорічної основної відпустки за її бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням її зі
служби. Датою звільнення такої особи зі служби в цьому разі є останній день відпустки.
Якщо особа рядового й начальницького
складу звільняється зі служби у зв’язку із за-
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кінченням строку контракту, невикористана
нею щорічна основна відпустка за її бажанням може надаватися тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує
строк контракту. У такому разі він продовжується до закінчення відпустки.
Відкликання осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту із щорічної основної відпустки допускається лише
в разі службової необхідності керівником,
який її надав. Невикористана частина відпустки надається в порядку, передбаченому частиною шостою статті 129 Кодексу. Якщо вона
становить 10 і більше календарних днів, особі
рядового й начальницького складу надається
додатково час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та повернення назад,
але не далі населеного пункту, з якого її було
відкликано.
Працівникам органів управління та сил
цивільного захисту відпустки надаються на
підставах та в порядку, встановленому законодавством. 
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Коментарі фахівців

Галина Мастюгіна,

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

Зміни в обчисленні пенсій

С

таттею 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058)
було встановлено, що з січня 2016 р.,
якщо страховий стаж особи починаючи з
01.07.2000 р. становить більше 60 місяців, заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців
страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. під час
призначення пенсії не враховували. Така норма
певною мірою обмежувала право особи на більший розмір пенсії, адже нерідко вона мала високий заробіток саме до 2000 р.
Законом України «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» щодо порядку
визначення заробітної плати для обчислення
пенсії» від 29 березня 2016 р. № 1043-VIII (далі —
Закон № 1043) до статті 40 Закону № 1058 було
внесено зміни і тим самим поновлено право особи враховувати для обчислення розміру пенсії
заробіток до липня 2000 р. на підставі довідки
підприємства. Крім того, у прикінцевих положеннях Закону № 1043 визначено, що ці норми стосуватимуться й осіб, яким пенсії були призначені
у період з 01.01.2016 р. до дня набрання чинності
цим Законом, тобто до 15.04. 2016 р. Обмеження
щодо терміну застосування вказаної норми законодавством не встановлено (раніше існувало обмеження 01.01.2016 р.).
Отже, на сьогодні згідно зі статтею 40 Закону № 1058 для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового
стажу починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням
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пенсіонера та за умови підтвердження довідки
про заробітну плату первинними документами
або в разі, якщо страховий стаж починаючи з
01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, для
обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців
страхового стажу підряд по 30.06.2000 р. незалежно від перерв.
Таким чином, за бажанням особи будуть
враховувати її заробітну плату за будь-які 60
календарних місяців страхового стажу підряд
до 01.07.2000 р., і фахівці Пенсійного фонду
обов’язково прорахують різні варіанти (періоди)
заробітку, найбільш доцільного для обчислення
розміру пенсії.
Тож якщо особі було призначено пенсію, наприклад, у лютому 2016 р. без урахування заробітку за 60 календарних місяців страхового
стажу підряд до 01.07.2000 р., на сьогодні вона
може звернутися за перерахунком пенсії, надавши довідку про заробітну плату. Як і раніше,
суми заробітку особи, зазначені в довідці, врахують у заробіток для обчислення пенсії за умови
їх підтвердження первинними документами.
Пенсію буде перераховано відповідно до
норм статті 45 Закону № 1058, враховуючи дату
подання заяви про перерахунок пенсії. Якщо
заяву з усіма необхідними документами буде
подано до 15 числа включно, пенсію перерахують з першого числа місяця, в якому пенсіонер
звернувся за її перерахунком (але не раніше дати
набрання чинності цим Законом). Якщо заяву
буде подано після 15 числа, пенсію перерахують
з першого числа наступного місяця. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Майя Шурко,

начальник відділу надання послуг
роботодавцям Київського міського
центру зайнятості

Чи правомірним є повернення роботодавцем коштів, які були
виплачені особі центром зайнятості (допомога по безробіттю),
у разі поновлення працівника на роботі за рішенням суду через
незаконне звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП?
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 43 Закону України «Про
зайнятість населення» від 5 липня
2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067) статус безробітного може набути особа праце
здатного віку до призначення пенсії (зокрема,
на пільгових умовах або за вислугу років), яка
через відсутність роботи не має заробітку або
інших передбачених законодавством доходів,
готова і здатна приступити до роботи.
Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджено постановою КМУ від 20 березня 2013 р. № 198 (далі — Порядок № 198).
Відповідно до цього Порядку статус безробітного надається з першого дня реєстрації в
центрі зайнятості за особистою заявою особи
в разі відсутності підходящої роботи, підбір
якої здійснюється відповідно до статті 46 Закону № 5067.
Рішення про надання статусу безробітного
чи відмову в наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання
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особою заяви про надання статусу безробітного.
Умови й тривалість виплати допомоги по
безробіттю визначено статтею 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від
2 березня 2000 р. № 1533-III (далі — Закон
№ 1533). Згідно з частиною першою статті 31
цього Закону виплата допомоги по безробіттю
припиняється в разі поновлення безробітного на
роботі за рішенням суду. Відповідно до абзацу 2
пункту 4 статті 35 Закону № 1533 із роботодавця утримується сума виплаченого забезпечення
та вартості наданих соціальних послуг безробітному в разі поновлення його на роботі за рішенням суду.
Статтею 235 КЗпП передбачено, що в разі
звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник
має бути поновлений на попередній роботі
органом, який розглядає трудовий спір. У разі
ухвалення рішення про поновлення на роботі
зазначений орган одночасно ухвалює рішення
про виплату працівникові середнього заробіт-
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ку за час вимушеного прогулу або різниці в
заробітку за час виконання нижче оплачуваної
роботи, але не більше як за один рік. Якщо
заява про поновлення на роботі розглядається
більше одного року не з вини працівника,
орган, який розглядає трудовий спір, ухвалює
рішення про виплату середнього заробітку за
весь час вимушеного прогулу.
У разі поновлення на роботі за рішенням
суду незаконно звільненого працівника, якому

після такого звільнення в установлених законом порядку та розмірах виплачувалася допомога по безробіттю, роботодавець добровільно або на підставі рішення суду має повернути
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття вартість соціальних послуг, наданих безробітному, незалежно від виплати
йому середнього заробітку за час вимушеного
прогулу.

З якого дня починаються виплати допомоги по безробіттю особам,
які звільнилися за угодою сторін? Що означає норма: «Виплата
допомоги скорочується на строк 90 календарних днів»?
Рішенням Конституційного Суду України від 28 квітня 2009 р. № 9-рп/2009
визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення пункту 9 статті 1 Закону України «Про за
гальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня
2000 р. № 1533-III (далі — Закон № 1533) в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу
світової фінансової кризи на сферу зайнятості
населення» від 25 грудня 2008 р. № 799-VI (підпункт 1 (абзац сьомий) пункту 4 розділу I) в частині вилучення в зазначеній редакції пункту 1
статті 36 КЗпП.
На підставі вказаного рішення до пункту 9
статті 1 Закону № 1533 внесено відповідні
зміни в частині вилучення пункту 1 статті 36
КЗпП.
Проте статтею 31 Закону № 1533 регламентується припинення, відкладення виплат
матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості. Зокрема,
підпунктом 1 пункту 5 статті 31 цього Закону
передбачається скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю на строк 90 кален-
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дарних днів у разі звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без
поважних причин або за угодою сторін. Змін до
підпункту 1 пункту 5 статті 31 Закону № 1533
не внесено.
Пояснення порядку скорочення виплати допомоги по безробіттю особам, звільненим з
останнього місця роботи за пунктом 1 статті 36
КЗпП, наведено в прикладі.
Приклад
Особа звільнилася з останнього
місця роботи за пунктом 1 статті 36 КЗпП 2 березня 2016 р. Зареєструвалася в службі зайнятості та отримала
статус безробітного 5 березня 2016 р.
Допомога по безробіттю їй встановлена з 12 березня 2016 р. терміном на 360
календарних днів. Але з 271 календарного
дня після дня призначення виплати такої
допомоги ця виплата скорочується на 90
календарних днів на підставі підпункту 1
пункту 5 статті 31 Закону № 1533.
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На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Чи можна оформити працівнику відпустку без збереження заробітної
плати на половину робочого дня, зокрема з 14:00 до 18:00?

Ні, не можна. Питання щодо надання
відпусток регулюються Законом України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Ним встановлено державні гарантії права на
відпустки, визначено умови, тривалість і порядок
їх надання працівникам для відновлення праце
здатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб, інтересів та для всебічного розвит
ку особи.
Тривалість відпустки відповідно до статті 5
цього Закону розраховується в календарних
днях незалежно від режиму та графіка роботи,
а також від її виду. Навіть якщо припустити, що
відпустка надається на півдня, це означало б, що
її тривалість дорівнюватиме 0,5 календарного
дня. Проте оформлення наказу з текстом «Про
надання 0,5 календарного дня відпустки без
збереження заробітної плати» є некоректним.
За аналогією наведемо такий приклад. Кад
рові служби часто припускаються помилок під
час розрахунку не використаних працівником
днів відпусток. Так, у наказах про звільнення часто трапляються формулювання: «Компенсація
за 8,5 календарних днів невикористаної щорічної відпустки». Однак у таких випадках кількість днів щорічної відпустки має округлятися за
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правилами математичного округлення до цілого
числа. Отже, згідно із законодавством відпустку
без збереження заробітної плати на півдня надати не можна.
Існує думка, що за необхідності працівник
може відпроситися з роботи. Наголосимо, що
така процедура не закріплена законодавчо, тому
застосовувати її немає жодних правових підстав.
Адже працівник, пояснюючи свою відсутність
тим, що він відпросився з роботи, з юридичної
точки зору (тобто за табелем обліку робочого
часу) перебуває на своєму робочому місці. Але
фактично він перебуває за межами підприємства
і в цей час не виконує трудових обов’язків. Отже,
відсутність такого працівника слід оформлювати правильно, щоб зняти з роботодавця відповідальність за нього.
Якщо працівник відсутній на робочому місці
без поважних причин і така відсутність не врегульована локальними документами, це можна
трактувати як прогул. Відповідно до пункту 24
постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів»
від 6 листопада 1992 р. № 9 прогулом визнається відсутність працівника на роботі як протягом
усього робочого дня, так i більш як три години
безперервно або сумарно протягом робочого
дня без поважних причин.
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Але як бути, якщо працівникові за певних
обставин необхідно відлучитися з місця роботи
в другій половині дня, як зазначено в запитанні.
Для вирішення цієї ситуації можна застосувати
інші нормативно-правові акти, не порушуючи ані
прав працівника, ані норм КЗпП.
Отже, робота, яка виконується впродовж половини робочого дня, має ознаки неповного робочого дня. Згідно зі статтею 56 КЗпП за угодою
між працівником та роботодавцем неповний
робочий день може встановлюватись як під час
прийняття на роботу, так і згодом, тобто в період,
коли працівник вже працює на підприємстві. Для
цього йому необхідно звернутися до керівника з
проханням про встановлення неповного робочого часу. Як правило, це відбувається шляхом
написання заяви про встановлення неповного
робочого дня з відповідним графіком роботи.
Текст заяви може бути, наприклад, таким: «Прошу встановити мені 13 травня 2016 р. режим

неповного робочого дня з 09:00 до 13:00». Тому
в день, коли це необхідно працівнику, він матиме можливість відлучитися з роботи на законних
підставах.
Працівнику, якому встановлено неповний робочий час, робота оплачуватиметься пропорційно відпрацьованому часу. Слід пам’ятати, що робота на умовах неповного робочого часу впливатиме лише на розмір заробітної плати за цей день
та на тривалість щорічної додаткової відпустки
(за умови, якщо працівнику вона надається за
роботу зі шкідливими і небезпечними умовами
праці, адже надання такої відпустки передбачено, якщо працівник зайнятий у цих умовах не
менше половини тривалості робочого часу). Але
це жодним чином не впливатиме на тривалість
щорічної основної відпустки, оскільки робота на
умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав
працівників (частина третя ст. 56 КЗпП).

Яку посаду відповідно до Класифікатора професій можна обрати для
SEO-спеціаліста?

Сучасність диктує свої умови. І сьогодні складно уявити компанію, яка
не використовує у своїй роботі ком
п’ютери. Крім обробки даних, ними користуються і для виходу та роботи в мережі Інтернет,
яка є величезним джерелом інформації та стала невід’ємною частиною функціонування
будь-якого бізнесу. Крім цього, для просування
продукції підприємства і для поширення про
нього інформації створюється веб-сайт, для
ефективної роботи якого потрібна кваліфікована підтримка фахівців, зокрема і SEOспеціалістів (від англ. Search Engine Optimization — пошукова оптимізація). Вони мають володіти необхідними знаннями та виконувати
внутрішню й зовнішню оптимізацію сайту з метою підвищення його позиції серед списку сто-
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рінок, знайдених пошуковими системами за
конкретними запитами.
У зв’язку з різноманітністю професій у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій
(далі — ІТ) у кадрової служби часто виникають
труднощі з визначенням назви посади та кола
обов’язків ІТ-фахівців, зокрема і SEO-спеціаліста.
До того ж такі посади мають відповідати вимогам Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від
28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП).
Незважаючи на те що до КП вносилися зміни, зокрема і в 2015 р., він усе одно не містить
розширення найменувань посад, що належать до
сфери ІТ-технологій. Тому відповідно до чинного
КП наведемо приблизний перелік посад та про-
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фесій, які можуть бути використані як аналогічні
професії SEO-спеціаліст. Це:
 адміністратор системи (код КП 2131.2);
 аналітик з комп’ютерних комунікацій
(код КП 2131.2);
 аналітик комп’ютерних систем (код КП
2131.2);
 інженер з комп’ютерних систем (код КП
2131.2);
 технік із системного адміністрування (код
КП 3121);
 фахівець з інформаційних технологій (код
КП 3121).
Посади з кодом КП 2131.2 згідно з описом
класифікації професій належать до «Розробників обчислювальних систем», а з кодом КП
3121 — до «Техніків-програмістів». Тому обираючи посаду слід це враховувати.
Варто пам’ятати, що посада, яка буде передбачена штатним розписом підприємства та
за якою працівник виконуватиме свої функціональні обов’язки, має бути з такою ж назвою
занесена до його трудової книжки. Адже згідно
з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту насе-

лення України від 29 липня 1993 р. № 58, записи
про найменування роботи, професії або посади,
на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП.
Навіть якщо посаду буде обрано згідно з КП,
до жодної з вище перелічених професійних назв
посад не розроблено типових кваліфікаційних
характеристик, які затверджуються в галузевих
випусках Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників. Тому підприємство має їх розробити самостійно з огляду на
завдання та обов’язки, які виконуватимуться в
процесі роботи.
Кваліфікаційні характеристики професій
мають бути прописані в посадових інструкціях,
які, у свою чергу, розробляють із дотриманням
основних вимог і норм щодо їх побудови, викладених у Загальних положеннях Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336, а також на основі положення про
структурний підрозділ.

Особу прийнято на роботу на період відпустки по вагітності та пологах
основної працівниці. Після закінчення цієї відпустки основній працівниці буде надано невикористану щорічну відпустку, а згодом — відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Чи
правомірно в такому разі вважати, що строковий трудовий договір з
новим працівником буде продовжено?
Строки трудового договору обумовлені
статтею 23 КЗпП. Відповідно до пунктів
2 та 3 частини першої цієї статті трудовий договір може бути укладений на визначений
строк, встановлений за погодженням сторін, та на
час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові
відносини не можуть бути встановлені на неви-
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значений строк з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання, а також інтересів
працівника та в інших випадках, передбачених
законодавчими актами.
Під характером наступної роботи мається на
увазі, що робота не може виконуватись постійно
у зв’язку із сезонними, виробничими або іншими
її особливостями. Під умовами виконання роботи
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розуміється, що через певні обставини, пов’язані
з її виконанням, працівник не може бути прийнятий на безстроковій основі, під інтересами працівника — те, що у зв’язку із сімейно-побутовими
обставинами робота не може виконуватися ним
постійно. У будь-якому разі необхідно, щоб умови, за яких працівника приймають на роботу за
строковим трудовим договором, були вказані в
заяві про прийняття на роботу.
У ситуації, викладеній у запитанні, трудовий договір міг бути укладений лише на умовах
строкового. Це пов’язано з тим, що для виконання роботи вже прийнято працівника, але він протягом певного періоду не може виконувати свої
трудові обов’язки. Тому для заміщення тимчасово відсутнього працівника за строковим трудовим договором приймається інший працівник.
Формулювання наказу може бути, наприклад,
таким: «Прийняти Романову Ольгу Федорівну
за строковим трудовим договором з 16 травня 2016 р. на період перебування інспектора з
кадрів Ільченко Лариси Василівни у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами». Дату закінчення такої відпустки в наказі можна не зазначати, оскільки листок непрацездатності може бути
продовжено.
Після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця має бажання оформити щорічну основну відпустку, а згодом — відпустку
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У такому разі з працівником, якого
було прийнято за строковим трудовим договором, можуть бути розірвані трудові відносини
на підставі закінчення строку його трудового договору за пунктом 2 статті 36 КЗпП. Працівника
звільняють без заяви, за наказом керівника. Наказ про звільнення зазвичай видається в останній
день дії строкового трудового договору. Працівники, які працюють за строковим трудовим договором, користуються правом на відпустку або
одержання грошової компенсації на невикористані щорічні або соціальні відпустки. Попереджати працівника про майбутнє звільнення у зв’язку
із закінченням строку трудового договору немає
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потреби, адже в заяві та наказі про прийняття
термін трудових відносин обумовлений.
Окрім цього, пунктом 2 статті 36 КЗпП визначено, що трудовий договір припиняється, якщо
строк, встановлений за погодженням сторін або
укладений на час виконання певної роботи, закінчився, крім випадків, коли трудові відносини
фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає
їх припинення. Під цією нормою слід розуміти,
що коли роботодавець пропустив дату звільнення працівника, а працівник на цьому не наполягав — строковий трудовий договір стає безстроковим, і звільнити за пунктом 2 статті 36 КЗпП
вже не можна.
Разом з тим щоб кожного разу не звільняти
працівницю, прийняту на місце основної, щоб
уникнути постійних виплат грошової компенсації за невикористані відпустки та записів до трудової книжки, можна продовжити строк трудового договору. У такій ситуації необхідно видати
наказ: «Продовжити строк дії трудового договору, укладеного з Романовою Ольгою Федорівною на період перебування у щорічній основній
відпустці інспектора з кадрів Ільченко Лариси
Василівни» та згодом: «Продовжити строк дії
трудового договору, укладеного з Романовою
Ольгою Федорівною на період перебування у
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку інспектора з кадрів
Ільченко Лариси Василівни до дня її фактичного
виходу на роботу».
Зауважимо, що норму стосовно продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк закріплено в статті 391 КЗпП.
У ній вказано, що строкові трудові договори, які
були переукладені один чи кілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою
статті 23 КЗпП (з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання, інтересів працівника тощо), вважаються такими, що укладені
на невизначений строк. Однак наголосимо, що
йдеться про переукладення строкових трудових
договорів, а не про продовження строку дії вже
укладеного трудового договору. 
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КАЛЕНДАР

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

ТРАВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1

2
3
4
5
6
7
8

16
17
18
19
20
21
22

9
10
11
12
13
14
15

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.

ЧЕРВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

Робочих днів — 20; вихідних — 8; святкових і неробочих днів – 2 (19 червня — Трійця, 28 червня — День Конституції України); скорочений робочий
день — 27 червня. 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, 19 червня, переноситься на понеділок, 20 червня. Норма тривалості робочого часу — 159 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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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
05.06 День працівників водного
господарства
05.06 День працівників місцевої
промисловості
06.06 День журналіста
12.06 День працівників фондового
ринку
12.06 День працівників легкої
промисловості
14.06 Всесвітній день донора крові
(традиц.)
19.06 День медичного працівника
23.06 День державної служби
25.06 День моряка (традиц.)
26.06 День молоді
26.06 День молодіжних та дитячих
громадських організацій
27.06 Всесвітній день рибальства
(традиц.)

Кадровик України

ПРАКТИКА
60 Трудовий договір
68 Кадрові документи
80 Актуальна тема
89 Діловодство
97 Зразки посадових інструкцій
98 Кваліфікаційні характеристики

Трудовий договір

Ірина Єрємєєва,

консультант з кадрового діловодства

Звільнення працівника

за появу на роботі
в нетверезому стані

Працівник з’явився на роботі в нетверезому стані. Якими мають бути дії
фахівця кадрової служби, щоб працівника було звільнено без порушень
чинного законодавства? Слід зауважити, що процес звільнення —
це колективна праця керівника, працівників кадрової служби та інших фахівців,
відповідно до їх посадових інструкцій, нормативних документів підприємства та
законодавства України. Крок за кроком розглянемо дії адміністрації
підприємства з моменту появи працівника на роботі
в нетверезому стані до звільнення

П

ершим місцем на підприємстві, де звер
тають увагу на стан працівників, є конт
рольно-пропускний пункт. Як правило,
працівник контрольно-пропускного
пункту в разі виявлення у співробітника ознак
сп’яніння сповіщає його керівника, фахівців з
охорони праці та кадрової служби про подію.
Працівника в нетверезому стані можуть поміти
ти також на робочому місці або на території під
приємства, але це не змінює послідовності дій,
викладених далі.

Акт про появу працівника
в нетверезому стані
Скласти акт про появу працівника в нетверезому
стані може будь-який фахівець або навіть керів
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ник підприємства. Важливо, щоб акт було скла
дено в присутності порушника трудової дисцип
ліни та свідків. У ньому необхідно зазначити:
 місце, дату та час складання;
 прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи,
яка склала акт;
 прізвище, ім’я, по батькові, посади осіб,
присутніх під час складання акта;
 опис події та ознаки, що підтверджують
сп’яніння;
 підписи осіб, які склали акт.
Під час складання акта важливо приділити
достатньо уваги опису стану працівника. У пунк
ті 3 розділу І Інструкції про порядок виявлення
у водіїв транспортних засобів ознак алкогольно
го, наркотичного чи іншого сп’яніння або пере
бування під впливом лікарських препаратів, що
знижують увагу та швидкість реакції, затвердже
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ної наказом Міністерства внутрішніх справ Укра
їни, Міністерства охорони здоров’я України від
9 листопада 2015 р. № 1452/735, зазначені такі
ознаки алкогольного сп’яніння:
 запах алкоголю з порожнини рота;
 порушення координації рухів;
 порушення мови;
 виражене тремтіння пальців рук,
 різка зміна забарвлення шкірного покриву
обличчя;
 поведінка, що не відповідає обстановці.
Чим більше ознак буде виявлено, тим імовір
ніше підтвердження нетверезого стану особами
без медичного фаху.
Слід звернути увагу, що до застосування дис
циплінарного стягнення роботодавець має зажа
дати від порушника трудової дисципліни пись
мові пояснення згідно зі статтею 149 КЗпП.
Поява працівника на роботі в стані сп’яніння
може бути зафіксована лише в робочий час.
Тільки для працівника з ненормованим ро
бочим днем час перебування на роботі понад
встановлену його загальну тривалість вважа
ється робочим, про що свідчить пункт 25 по
станови Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спо
рів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Пос
танова № 9). У разі затримання працівника
нетверезим на підприємстві під час його пере
бування у відпустці застосовувати стягнення
неправомірно.
Уніфікованої форми акта про появу праців
ника на роботі в нетверезому стані не існує, тому
документ складається в довільній формі або на
підприємстві може бути розроблена власна уні
фікована форма такого акта. Зразок оформлен
ня акта наведено в додатку 1.

Відсторонення від роботи
Адміністрація підприємства може відсторонити
нетверезого працівника від роботи відповідно до
статті 46 КЗпП. Відсторонення від роботи здій
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снюється до прийняття роботодавцем рішення
щодо подальших дій стосовно працівника.
Відсторонення нетверезого працівника від
бувається без збереження заробітної плати (за
аналогією з нормами ст. 113 КЗпП, згідно з якою
час простою з вини працівника не оплачується).
Підставою для видання наказу про відсто
ронення може бути акт про перебування пра
цівника в нетверезому стані, а також доповідна
записка керівника структурного підрозділу (додаток 2). Зразок наказу про відсторонення від
роботи наведено в додатку 3.

Направлення працівника
на медичний огляд
Відповідно до пункту 25 Постанови № 9 нетве
резий стан працівника або наркотичне чи ток
сичне сп’яніння можуть бути підтверджені як
медичним висновком, так і іншими видами до
казів, передбаченими цивільно-процесуальним
законодавством, яким суд має дати відповідну
оцінку.
Водночас статтею 12 Закону України «Про
заходи протидії незаконному обігу наркотич
них засобів, психотропних речовин і прекур
сорів та зловживанню ними» від 15 лютого
1995 р. № 62/95-ВР передбачено, що встанов
лення наявності стану наркотичного сп’яніння
внаслідок незаконного вживання наркотич
них засобів або психотропних речовин є ком
петенцією лише лікаря, на якого покладено
обов’язки щодо проведення медичного огляду
(обстеження).
Можлива ситуація, за якої працівник може
поскаржитися на стан здоров’я та заявити, що
погано себе почуває, а запах алкоголю наявний
через вживання ліків, почервоніння обличчя —
через гіпертонічну хворобу тощо. Такі пояснен
ня можуть стати підставою для направлення
його на позачерговий медичний огляд.
Працівника, який перебуває не у важкому
стані, можна направити до медичного закладу
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Додаток 1
АКТ
11.01.2016 № 1
м. Харків
Про перебування на роботі в нетверезому стані
Мною, Галушком Миколою Олександровичем, начальником відділу безпеки, складено цей акт у присутності контролера контрольно-пропускного пункту Макарова Петра Івановича, начальника відділу охорони праці Іванової Надії
Михайлівни, начальника виробничого відділу Карпенко Віри Семенівни, було
встановлено, що 11 січня 2016 р. о 9 годині 05 хвилин Сидоренко Михайло Володимирович, укладальник-пакувальник виробничого відділу ТОВ «Гермес»,
з’явився на контрольно-пропускний пункт ТОВ «Гермес» з такими ознаками
алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю із порожнини рота, почервоніння обличчя, хитка хода, тремтіння рук, нечітка вимова та емоційне збудження.
Сидоренку М. В. запропоновано надати письмові пояснення про його стан
здоров’я та в супроводі начальника відділу охорони праці Іванової Н. М. пройти медичне обстеження для виявлення ознак алкогольного сп’яніння. Від
проходження медичного обстеження та надання письмових пояснень Сидоренко М. В. відмовився.
Начальник відділу безпеки

Галушко

М. О. Галушко

Начальник відділу охорони праці

Іванова

Н. М. Іванова

Начальник виробничого відділу

Карпенко

В. С. Карпенко

Контролер контрольнопропускного пункту

Макаров

П. І. Макаров

Сидоренка М. В. з актом ознайомлено. Поставити підпис про ознайомлення з актом Сидоренко М. В. відмовився.
Галушко
М. О. Галушко
Іванова
Н. М. Іванова
Карпенко
В. С. Карпенко
Макаров
П. І. Макаров
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Додаток 2
					
					

Директору ТОВ «Гермес»
Санову С. М.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
11.01.2016 № 1
м. Харків
Про порушення трудової дисципліни
укладальником-пакувальником виробничого відділу
Сидоренком М. В.
Доводжу до Вашого відома, що 11 січня 2016 р. о 9 годині 05 хвилин
Сидоренко Михайло Володимирович, укладальник-пакувальник виробничого відділу ТОВ «Гермес», з’явився на контрольно-пропускний пункт
ТОВ «Гермес» у нетверезому стані.
Акт від 11.01.2016 р. № 1 про перебування Сидоренка М. В. на роботі
в нетверезому стані додається.
Начальник відділу		

Карпенко

за місцем проживання або до того, з яким спів
працює підприємство. У разі виявлення в нього
захворювання йому буде видано листок непра
цездатності.

Вибір дисциплінарного стягнення
Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення тру
дової дисципліни до працівника може бути за
стосовано тільки один з таких заходів стягнення:
 догана;
 звільнення.
Відповідно до статті 149 КЗпП за кожне по
рушення трудової дисципліни може бути засто
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В. С. Карпенко

совано лише одне дисциплінарне стягнення. Не
можливо за одне порушення винести догану та
звільнити працівника.
Під час обрання виду стягнення роботода
вець має враховувати ступінь тяжкості вчинено
го проступку та заподіяну шкоду, а також обста
вини й попередню роботу працівника.
Якщо письмові пояснення працівника від
сутні, стан сп’яніння не підтверджено медичним
висновком, а в акті дуже стисло наведено його
ознаки й вони більше схожі на ознаки захворю
вання, за час роботи на підприємстві до пра
цівника не було застосовано жодного стягнен
ня і він отримував премії за високі досягнення
в роботі — застосувати звільнення з робо
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Додаток 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕРМЕС»
НАКАЗ
11.01.2016		

м. Харків			

№ 5-к

Про відсторонення від роботи
Сидоренка М. В.
11 січня 2016 р. Сидоренко М. В., укладальник-пакувальник виробничого відділу, з’явився на контрольно-пропускний пункт ТОВ «Гермес»
у нетверезому стані. На підставі вищезазначеного та відповідно до статті
46 КЗпП
ВІДСТОРОНИТИ:
1. СИДОРЕНКА Михайла Володимировича, укладальника-пакувальника виробничого відділу, від роботи 11 січня 2016 р. без збереження
заробітної плати.
2. Начальнику відділу кадрів Бєловій Л. Ю. ознайомити Сидоренка М. В. із
цим наказом під підпис.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника виробничого відділу
Карпенка В. С.;
2. Акт від 11.01.2016 № 1 про перебування Сидоренка М. В.
на роботі в нетверезому стані.
Директор 			

Санов			

С. М. Санов

З наказом ознайомлений
Сидоренка М. В.Сидоренко
11.01.2016
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ти буде важко. Якщо працівник вирішить у
суді оскаржити дії роботодавця, суд, взявши
до уваги недостатність доказів та попередню
роботу працівника, може поновити його на
роботі, а час відсутності вважати вимушеним
прогулом.
У разі застосування стягнення фахівці кад
рової служби мають звернути увагу на строки
його застосування, а саме: не пізніше одного мі
сяця з дня виявлення проступку, не враховуючи
часу звільнення працівника від роботи у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю або перебу
вання його у відпустці; та не пізніше шести мі
сяців з дня вчинення проступку (ст. 148 КЗпП).
Ці строки стосуються і звільнення за пунктом 7
статті 40 КЗпП, і оголошення догани. Ще раз
наголосимо, що за одне й те ж саме порушення
роботодавець не може і винести догану, і звіль
нити працівника.
Відсторонення від роботи триває протягом
одного робочого дня або зміни. Наступного дня
працівника направляють до кадрової служби,
де йому оголошують прийняте рішення про
розірвання трудового договору з ініціативи
власника (уповноваженого ним органу) або ви
несення догани. Якщо для прийняття рішення
або його погодження профспілковим коміте
том потрібний час, працівника наступного дня
допускають до виконання своїх обов’язків за
умови задовільного стану здоров’я.

Згода профспілкового комітету
на розірвання трудового договору
Згідно зі статтею 43 КЗпП розірвати трудовий
договір з ініціативи роботодавця за пунктом 7
статті 40 КЗпП можна лише за попередньою
згодою первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник. Профспілка у 15-ден
ний строк розглядає обґрунтоване письмове
подання роботодавця про розірвання трудо
вого договору з працівником. Подання має
розглядатися в присутності тієї особи, на яку
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воно винесено. У разі її відсутності розгляд до
кумента допускається лише за письмовою за
явою останньої. Також за бажанням працівни
ка від його імені може виступати інша особа, у
т. ч. адвокат. Профспілковий представник по
відомляє роботодавця про прийняте рішення в
письмовій формі в триденний строк після його
прийняття. У разі пропуску цього строку вва
жається, що виборний орган дав згоду на розі
рвання трудового договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця без згоди профспілкової органі
зації допускається в разі:
 звільнення працівника, який не є членом
первинної профспілкової організації, що діє на
підприємстві;
 звільнення з підприємства, де немає пер
винної профспілкової організації.

Видання наказу про звільнення
Наказ про розірвання трудового договору
(звільнення з роботи) розробляє фахівець з
кадрів за розпорядженням керівника підпри
ємства на підставі вже розглянутих докумен
тів, а саме:
 акта про появу працівника в нетверезому
стані;
 доповідної записки керівника підрозділу;
 пояснювальної записки працівника, до
якого застосовується стягнення, або акта про
відмову надати пояснення;
 медичного висновку (за наявності);
 згоди профспілкового комітету, якщо пра
цівник є членом профспілкової організації;
 акта про заподіяну шкоду, якщо праців
ник заподіяв шкоду в стані сп’яніння (поломка
устаткування, виготовлення бракованої продук
ції тощо).
Зразок наказу про звільнення за появу на ро
боті в нетверезому стані наведено в додатку 4.
Роботодавець зобов’язаний у день звіль
нення за пунктом 7 статті 40 КЗпП видати
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Додаток 4
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гефест»

Типова форма № П-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489

Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ ____________
Дата складання 18.01.2016 р.
НАКАЗ № 27-К
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
про припинення трудового договору (контракту)
Звільнити «19» січня 2016 року
Табельний номер
158
Сидоренко
Михайло
Володимирович
____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Виробничий відділ
___________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

Укладальник-пакувальник
____________________________________________________________________________
назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації

П. 7 ст.40 КЗпП України, поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або
____________________________________________________________________________
токсичного сп’яніння
____________________________________________________________________________
(причина звільнення)

Доповідна записка начальника виробничого відділу Карпенка В. С.;
____________________________________________________________________________
Акт від 11.01.2016 р. № 1 про встановлення факту появи на роботі працівника у стані
____________________________________________________________________________
сп’яніння, спричиненого вживанням алкоголю;
____________________________________________________________________________
Письмова згода представника профспілкового комітету Вареми Ю. А.
____________________________________________________________________________
(підстави звільнення)

�Вихідна допомога ___________ грн ________ коп.
Керівник підприємства
(установи, організації)
З наказом (розпорядженням)
ознайомлений
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працівникові належно оформлену трудову
книжку, розрахуватися з ним, видати ко
пію наказу про звільнення з роботи (такий
обов’язок роботодавця передбачено ст. 47
КЗпП). Якщо працівник у день звільнення не
працював, зазначені суми слід виплатити не

пізніше наступного дня після пред’явлення
звільненим працівником вимоги про розраху
нок (ст. 116 КЗпП).
Зразок запису в трудову книжку про звіль
нення за появу на роботі в нетверезому стані
наведено в додатку 5. 
Додаток 5

12 19

01 2016 Звільнений у зв’язку з появою на роботі в
нетверезому стані, п. 7 ст. 40 КЗпП України
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Наказ від 18.01.2016
№ 27-к
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Віктор Рожнов,

консультант з кадрових питань

Військовий облік
на підприємстві: законодавчі

аспекти та практичні рішення
Нормативно-правові акти до теми:

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
(далі  — КУпАП);
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (далі — ККУ);
 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ (далі — Закон № 2011);
 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-ХІІ (далі — Закон № 2232);
 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р.
№ 3543-ХІІ (далі — Закон № 3543);
 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затверджене по
становою КМУ від 9 червня 1994 р. № 377 (далі — Положення № 377);
 Інструкція з організації ведення обліку військовозобов’язаних і призовників в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах,
затверджена наказом Міністерства оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660 (далі— Інст
рукція № 660).

Зобов’язання підприємств щодо
забезпечення військового обліку
Підприємства, установи та організації (далі —
підприємство) незалежно від підпорядкуван
ня та форми власності відповідно до Закону
№ 2232, Закону № 3543 та інших нормативних
актів зобов’язані, зокрема:
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 забезпечувати виконання військового
обов’язку працівниками-військовослужбовця
ми та призовниками;
 вести персональний облік військовозо
бов’язаних та призовників;
 постійно контролювати виконання захо
дів допризовної підготовки, приписки до
призовних дільниць, дотримання працівни
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ками-військовозобов’язаними та призовниками
правил військового обліку;
 проводити роз’яснювальну роботу серед
працівників щодо виконання обов’язків військо
вого обліку;
 підтримувати постійну взаємодію з від
повідними військовими комісаріатами (далі —
військкомати) з питань строків та способів
звірки даних особових карток працівників
(форма № П-2), внесення змін до них та з
питань оповіщення військовозобов’язаних та
працівників;
 здійснювати заходи щодо бронювання
військовозобов’язаних на період мобілізації та
воєнний час і надавати звітність з цих питань
відповідним органам державної влади, іншим
державним органам та органам місцевого само
врядування.

Визначення особи, відповідальної
за ведення військового обліку
Згідно з Положенням № 377 виконання обо
в’язків щодо забезпечення військового обліку
та бронювання військовозобов’язаних на під
приємствах покладається на військово-облі
ковий персонал, який формується за такими
нормами:
 один працівник — за наявності на обліку
від 500 до 2000 військовозобов’язаних і призов
ників;
 два працівники — за наявності на обліку
від 2000 до 4000 військовозобов’язаних і
призовників;
 три працівники — за наявності на обліку
від 4000 до 7000 військовозобов’язаних і
призовників;
 по одному працівнику — на кожні наступ
ні 3000 військовозобов’язаних і призовників.
Посадові оклади військово-обліковому пер
соналу встановлюються на рівні посадових
окладів відповідних категорій працівників служ
би персоналу.
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Виконання обов’язків щодо
забезпечення військового обліку та
бронювання військовозобов’язаних на
підприємствах покладається на
військово-обліковий персонал
У разі незначної кількості військово-обліко
вий персонал включається до штату служби
персоналу (згідно з Національним класифікато
ром України «Класифікатор професій» ДК
003:10 вводиться посада «Інспектор з обліку та
бронювання військовозобов’язаних» (код 3439).
Якщо на обліку перебуває менше 500 вій
ськовозобов’язаних і призовників, виконання
обов’язків щодо ведення військового обліку і
бронювання військовозобов’язаних поклада
ється на одного з працівників служби персоналу
(за його згодою) наказом керівника підприєм
ства з установленням доплати в розмірі до 50 %
посадового окладу (додаток 1).
Працівник, призначений відповідальним
за ведення військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних, звертається до військко
мату за місцезнаходженням підприємства для
отримання інструкцій та налагодження контак
тів з відповідальними працівниками (підрозді
лами).

Забезпечення виконання заходів
щодо військового обліку
Військово-обліковий персонал або праців
ник служби персоналу, відповідальний за
ведення військового обліку та бронювання
військовозобов’язаних, у процесі своєї роботи
здійснюють низку організаційних і практичних
заходів, готують і ведуть документи: журнали,
списки, звіти тощо, передбачені Інструкцією
№ 660. Для зручності перелік заходів та їх прак
тичне втілення наведені в таблиці.
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Додаток 1
Зразок наказу про покладення на працівника обов’язків
з ведення військового обліку
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортекс»
НАКАЗ
(дата)			

(місце видання)

(номер)

Про покладення на (прізвище, ініціали працівника)
обов’язків щодо ведення обліку
військовозобов’язаних і призовників
З метою забезпечення вимог Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» та відповідно до Положення про військовий облік
військовозобов’язаних і призовників
НАКАЗУЮ:
1. Покласти на (прізвище, ім’я, по батькові), (посада/професія, структурний підрозділ), за його/її згодою обов’язок щодо ведення обліку
військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за
підприємством з (дата).
2. Встановити (прізвище, ініціали) доплату до заробітної плати в розмірі 50 % посадового окладу (посада працівника, на якого покладаються
обов’язки щодо ведення військового обліку).
(посада керівника)

(підпис)

(розшифрування підпису)

З наказом ознайомлений(-на):
(підпис) (розшифрування підпису)
(дата ознайомлення)
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Заходи та практичні рішення з питань військового обліку на підприємствах
Заходи
Проведення роз’яснювальної роботи
серед працівників щодо виконання
обов’язків військового обліку

Перевірка у громадян під час прийняття
на роботу наявності військово-облікових документів.
Застереження: прийняття на роботу
військовозобов’язаних (особи, які перебувають у запасі для комплектування
Збройних Cил України та інших військових формувань на особливий період,
а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави) і призовників
(особи, приписані до призовних дільниць) можливе лише після взяття їх на
військовий облік у військкоматах.
Порушення цієї вимоги тягне адміністративну відповідальність керівника
підприємства
Повідомлення у військкомати про всіх
військовозобов’язаних і призовників,
прийнятих на роботу чи звільнених з
роботи
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Практичні рішення
На практиці забезпечення вимог щодо проведення роз’яс
нювальної роботи серед працівників-військовозобов’язаних/
призовників здійснюється шляхом оформлення відповідних наочних матеріалів або стендів, на яких розміщують,
зокрема:
l витяги із:
l Закону № 2232 (ст. 1, 15, 27–30, 33, 37–39 і 42);
l Закону № 3543 (ст. 21 і 22);
l КУпАП (ст. 210, 2101, 211–2115);
l ККУ (ст. 335–337);
l Правила військового обліку громадян України (додаток 2)
Під час перевірки військово-облікових документів (у війсь
ковозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників — посвідчень про приписку до
призовних дільниць) необхідно враховувати граничний вік
перебування в запасі для військовозобов’язаних, які мають
військові звання від рядового до полковника включно —
60 років, для вищого офіцерського складу — до 65 років
(граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві,
частина четверта ст. 28 Закону № 2232).
Граничний вік перебування в запасі військовозобов’язанихжінок, незалежно від присвоєння їм військових звань, —
50 років.
Призовники віком до 25 років надають посвідчення про приписку до призовних дільниць
Повідомлення надається у формі офіційного листа на бланку
підприємства, в якому зазначається:
l категорія щодо військового статусу: військовозобов’язаний/
призовник;
l прізвище, ім’я, по батькові;
l дата і номер наказу про прийняття на роботу чи звільнення
з роботи;
l посада/професія.
Повідомлення (додатки 3, 4) за підписом керівника підприємства надсилається до військкомату за місцем проживання
працівника не пізніше 7-денного терміну з дати видання
наказу
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Заходи
Подання до військкоматів списків
громадян, які підлягають приписці до
призовних дільниць

Подання до військкоматів списків
військовозобов’язаних і призовників,
які заявили про зміни в стані здоров’я

Надсилання донесення у військкомати
про зміни сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи та посади/професії військовозобов’язаних і
призовників

Повідомлення про працівників —
військовозобов’язаних і призовників,
які порушили вимоги законодавства
про військовий обов’язок і військову
службу
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Цей список (додаток 5) складається в алфавітному порядку.
До нього включаються всі працівники, яким у рік приписки
(тобто в наступному році) виповнюється 17 років, незалежно
від громадянства, відбуття покарання за вироком суду, стану
здоров’я, постійного чи тимчасового місця проживання.
Працівники старшого віку (до 25 років) також заносяться до
списку (рік їх народження зазначається у графі 2 списку).
Списки до військкоматів (за місцем проживання зазначених
категорій працівників) подаються за підписом керівника підприємства не пізніше 1 грудня поточного року
Список (додаток 6) складається за минулий місяць (тобто за
місяць, в якому відбулися зміни в стані здоров’я працівникавійськовозобов’язаного/призовника на підставі заяви працівника із зазначенням медичного висновку.
Список подається до відповідного військкомату за підписом
керівника служби персоналу (керівника підприємства — за
відсутності такої служби) до 5 числа місяця, наступного за
місяцем, в якому відбулись зміни
Донесення про зміну облікових даних — форма повідомлення (додаток 7) надсилається до відповідного військкомату
за підписом керівника служби персоналу (керівника підприємства — за відсутності такої служби) до 5 числа щомісяця
(звичайно, якщо такі зміни відбулися хоча б в одного працівника — військовозобов’язаного/призовника). Зміни, які вносяться в донесення, мають відповідати змінам, внесеним до
особової картки працівника (вносяться в п’ятиденний термін
після заяви працівника).
Для забезпечення якісного обліку змін може застосовуватися
журнал обліку змін особистих відомостей працівників (додаток 8)
Повідомлення у військкомати за місцем проживання працівників — військовослужбовців і призовників складається (в довільній формі) і надсилається в разі виявлення порушення військового обліку. У повідомленні обов’язково зазначаються:
l категорія військовозобов’язаного (військовозобов’язаний/
призовник);
l військове звання;
l прізвище, ім’я, по батькові;
l посада/професія працівника;
l які саме правила працівник порушив: втратив військовий
квиток, особисто не повідомив військкомат, в якому перебуває на обліку, про зміну місця проживання тощо).
Повідомлення має ознаку службового документа (підписує
керівник підприємства)
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Заходи
Оповіщення на вимогу військкоматів
військовозобов’язаних та призовників
про їх виклик до військкомату і забезпечення їх своєчасного прибуття за
цим викликом

Практичні рішення
Порядок оповіщення встановлює керівник підприємства. Це
може бути:
l ознайомлення працівника про його виклик до військкомату з відміткою про це в журналі;
l наказ (розпорядження) про звільнення від роботи/виконання
обов’язків у зв’язку з викликом до військкомату (з наказом
ознайомлюють працівника)
Проведення періодичних звірок особо- Як правило, така звірка провадиться щорічно (передує звірці
вих карток працівників із записами у особових карток працівників з обліковими даними військовійськових квитках і посвідченнях про вих комісаріатів — час проведення погоджується конкретним військкоматом і військово-обліковим персоналом (праприписку до призовних дільниць
цівником служби персоналу підприємства).
Зверніть увагу, що приймання військово-облікових документів працівників для подання у військкомати, звіряння з особовими картками здійснюється під підпис (додаток 10)
У зв’язку з тим, що в пункті 3.4 Інструкції № 660 немає посиВедення журналу перевірок стану
обліку військовозобов’язаних і призо- лання на зразок форми журналу перевірок для підприємств,
на практиці використовується форма, визначена в додатку 5
вників
до розділу ІІ цієї Інструкції (додаток 9)
Додаток 2
Правила
військового обліку громадян України
Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» військово
зобов’язані та призовники повинні виконувати такі Правила військового обліку:
1. Військовозобов’язані і призовники зобов’язані перебувати на військовому обліку за міс
цем проживання: ті, які проживають у містах і селищах, де є районні (міські) військкомати, —
у військових комісаріатах, а які проживають у сільській місцевості чи в містах і селищах, де не
має військкоматів, — у виконкомах міських, селищних і сільських рад.
2. Військовозобов’язані, які вибувають до іншої місцевості на постійне чи тимчасове (стро
ком понад півтора місяці) проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на
лікування строком понад три місяці чи які змінюють місце проживання в межах міста з переїз
дом на територію іншого адміністративного району, зобов’язані здати в житлово-експлуатацій
ну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення зняття з військового об
ліку. Військовозобов’язані, які вибувають із сільської місцевості, зобов’язані особисто з’явитися
з військовим квитком у виконком селищних чи сільських рад для зняття з військового обліку.
3. Військовозобов’язані, які прибувають на постійне чи тимчасове проживання строком понад
півтора місяці, зобов’язані в триденний строк здати в житлово-експлуатаційну організацію ра
зом з паспортом і військовий квиток для оформлення на військовий облік. Військовозобов’язані,
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які прибули в сільську місцевість, зобов’язані в триденний строк особисто з’явитися з військо
вим квитком у виконком селищної чи сільської ради для взяття їх на військовий облік.
4. Офіцери запасу для взяття на військовий облік зобов’язані особисто з’являтися у військові
комісаріати.
5. Призовники зобов’язані особисто з’являтися в районний (міський) військкомат для зняття
з військового обліку і в триденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на
військовий облік.
6. У разі зміни сімейного стану, адреси місця проживання, освіти, місця роботи чи посади
військовозобов’язані та призовники зобов’язані в семиденний строк повідомити про це в об
ліковий орган, вказаний у пункті 1 Правил, де вони перебувають на військовому обліку.
7. У разі каліцтва чи після перенесених тяжких захворювань, які порушили працездатність,
військовозобов’язані та призовники зобов’язані подати про це заяву до районного (міського)
військкомату чи облікового органу, де вони перебувають на військовому обліку.
8. Військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження, військовозобов’язані та
призовники, які отримали персональні повістки районного (міського) військкомату, повинні
чітко виконувати викладені в них вимоги. В усіх випадках виклику міськими, селищними, сіль
ськими радами військовозобов’язані та призовники повинні з’явитися точно в установлений час
і місце, маючи при собі військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці,
паспорт. Водії транспортних засобів повинні мати при собі посвідчення водія на право керуван
ня ними.
9. У разі втрати військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці
військовозобов’язані та призовники негайно повинні доповісти про це письмово військовому
комісару за місцем військового обліку.
10. Військовозобов’язані та призовники за порушення правил військового обліку, встанов
лених пунктами 2–5 Правил, а також за неявку на виклик у військкомат без поважних причин,
за навмисне псування чи недбале зберігання військових квитків і посвідчень про приписку до
призовних дільниць, що призвело до їх втрати, за несвоєчасне повідомлення в обліковий ор
ган, де стоять на військовому обліку, даних про зміну адреси, освіти, місця роботи чи посади
підлягають попередженню або штрафу, який накладає в адміністративному порядку районний
(міський) військовий комісар згідно з чинним законодавством.
Про накладання адміністративного стягнення військовий комісар доводить до відома ке
рівника підприємства, установи, організації, навчального закладу за місцем роботи (навчання)
військовозобов’язаного чи призовника.
11. Військовозобов’язані за ухилення від навчальних і перевірочних зборів та військового
обліку, а призовники за ухилення від чергового призову на військову службу притягуються до
кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
12. У воєнний час виїзд військовозобов’язаних і призовників з місця постійного проживання
без дозволу районного (міського) військового комісара забороняється.
За порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов’язані та призов
ники притягуються до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
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Додаток 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортекс»
вул. Смоленська, 12, м. Київ
«26» січня 2015 р. № 7
Військовому комісару
Солом’янського РВК м. Києва
Мовчуну П. Р.
Повідомляємо, що Пилипченка Миколу Васильовича, призовника, прий
нято на роботу кур’єром з 22 січня 2015 р. (наказ від 21 січня 2015 р. № 14-п).
Директор

Вовченко

П. А. Вовченко

Додаток 4
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортекс»
вул. Смоленська, 12, м. Київ
«11» лютого 2015 р. № 15
Військовому комісару
Солом’янського РВК м. Києва
Мовчуну П. Р.
Повідомляємо, що Сліпченко Костянтин Миколайович, капітан запасу,
звільнений з роботи 10 лютого 2015 р. (наказ від 29 січня 2015 р. № 9-п).
Директор		
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Додаток 5
СПИСОК
громадян _________ року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць
___________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

На «___»__________ ____ р.

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Місце роботи,
посада/професія

Місце
проживання

1

2

3

4

Відмітка районного (міського) військового
комісаріату про зміни, що сталися після 1 січня
до закінчення терміну приписки, та порядковий
номер, за яким громадянина занесено до
зведеного списку
5

Додаток 6
Список
військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я
станом на «___»___________ 20___ року
___________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

76

№
з/п

Категорія щодо
військового
обов’язку

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Дата
народження

Назва та місцезнаходження
медичного закладу,
де лікувався

Примітка

1

2

3

4

5

6
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Додаток 7
Лицьовий бік
Донесення
про зміну облікових даних
1. Прізвище, ім’я, по батькові, особистий номер___________________________________________
2. Номер військово-облікової спеціальності (ВОС) _________________________________________
3. Військове звання __________________________________________________________________
4. Рік і місяць народження ____________________________________________________________
5. Які відбулися зміни в облікових даних
___________________________________________________________________________________
6. Підстава зміни ____________________________________________________________________
(назва, номер, дата видачі документа)

Зворотний бік
7. Військовий квиток _______ № _________, видано «___»_____________ 20___ р.
8. Де перебуває на обліку _____________________________________________________________
(військовий комісаріат)

9. Місце проживання _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
«____»_____________ 20___ р.

__________________________
(підпис)
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Додаток 8
Обкладинка
ЖУРНАЛ
обліку змін особистих відомостей військовозобов’язаних і призовників
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

Внутрішня частина
(розворот)
№
з/п

Дата

1

2

Прізвище,
ім’я,
по батькові
3

Військове
звання
4

Рік народ
ження

Номер
ВОС

5

6

У якому РВК
перебуває на
обліку
7

Зміст
заяви
8

Дата повідомлення
РВК
9

Додаток 9
Обкладинка
ЖУРНАЛ
перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників
__________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

Внутрішня частина

78

Дата
перевірки

Посада, прізвище, ім’я,
по батькові особи,
яка перевіряє

Результати
проведеної перевірки, основні недоліки
та висновки

1

2

3

Відмітка про усунення
виявлених недоліків

4
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Додаток 10
Форма розписки
про прийняття у військовозобов’язаного військового квитка,
у призовника — посвідчення про приписку до призовної дільниці
Розписка № _________________________
Видана ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________ року народження про те, що військовий квиток (посвідчення про приписку
до призовної дільниці), який йому належить,
серія_____________ № _________________,
прийнятий для ________________________
_____________________________________
(вказати, з якою метою; найменування органу чи
посадової особи, що прийняла військовий квиток
(посвідчення про приписку до призовної дільниці))

Розписка дійсна до «___»________20___ р.
Підпис ______________________________
____________________________________
(прізвище і посада того, хто прийняв військовий
квиток (посвідчення про приписку до призовної
дільниці))

Корінець розписки № ________________
Про прийняття військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці)
від військовозобов’язаного (призовника)
1. ___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Рік народження _____________________
3. Військове звання____________________
4. З якою метою взято військовий квиток (пос
відчення про приписку до призовної дільниці)_____________________________________
Підпис _______________________________
_____________________________________
(прізвище і посада особи, яка прийняла військовий
квиток (посвідчення про приписку до призовної
дільниці))

Розписка військовозобов’язаного (призовника) в отриманні військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці)

М. П.
«____»_____________ 20___ р.

«____»_____________ 20___ р.

Закінчення в наступному номері
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актуальна тема

Ярина Арсеньєва,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Практика учнів ПТУ
та студентів на підприємстві
Щоб стати кваліфікованим фахівцем, учневі, який здобуває професійно-технічну освіту, або студенту вищого навчального закладу крім теоретичних знадобляться ще й практичні знання з обраної спеціальності,
які можна отримати на підприємствах, в установах та організаціях.
У статті розглянемо, як документально оформити практику учнів та студентів, які вони мають гарантії, як оплачувати їхню працю та працю
керівників практики від підприємства

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР
(далі — Закон № 103/98);
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556);
 Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-тех
нічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений по
становою КМУ від 7 червня 1999 р. № 992 (далі — Порядок № 992);
 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвер
джене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93 (далі — Положення № 93);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мі
ністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту на
селення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).

Правові підстави проходження
практики учнями та студентами
Проходження практики учнями професійнотехнічних навчальних закладів (ПТНЗ) та сту
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дентами вищих навчальних закладів (ВНЗ)
передбачено статтею 29 Закону № 103/98 та
статтею 51 Закону № 1556 відповідно. На вико
нання цих законів розроблено два підзаконних
акти, які встановлюють порядок та особливості
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проходження практики учнями ПТНЗ та сту
дентами ВНЗ:
 для учнів ПТНЗ — Порядок № 992;
 для студентів ВНЗ — Положення № 93.
Існують певні відмінності в проходженні ви
робничої практики учнями та студентами, але в
обох випадках підприємство, на якому вона про
ходить, має конкретні зобов’язання щодо її орга
нізації та проведення. Вони визначені пунктом 11
Порядку № 992 та пунктами 1.2–1.7 Договору на
проведення практики студентів вищих навчаль
них закладів (додаток 1 до Положення № 93).
Так, для проходження учнями та студентами
виробничої практики підприємство, зокрема,
зобов’язане:
 призначити кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою;
 створити необхідні та безпечні умови
праці практикантів;
 провести інструктажі з охорони праці та
правил поведінки на робочих місцях;
 надавати практикантам можливість ко-
ристуватися лабораторіями, кабінетами, май
стернями, бібліотеками, технічною та іншою
документацією, необхідною для виконання
програми практики;
 забезпечити учнів та студентів на період
виробничої практики спецодягом та іншими
засобами індивідуального захисту, лікувальнопрофілактичним обслуговуванням за нормами,
встановленими для штатних працівників.

Проходження практики учнями ПТНЗ
Згідно зі статтею 25 Закону № 103/98 профе
сійно-практична підготовка учнів ПТНЗ прово
диться, зокрема, в таких формах:
 виробнича практика на робочих місцях на
виробництві чи у сфері послуг;
 переддипломна (передвипускна) практи
ка на виробництві чи у сфері послуг.
Базою проведення виробничої практики
учнів ПТНЗ може бути підприємство, уста
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Учні ПТНЗ можуть самостійно з
дозволу керівництва свого закладу
добирати місця для проходження
виробничого навчання та виробничої
практики
нова чи організація будь-якої форми влас
ності (абзац перший п. 2 Порядку № 992).
Переліки таких підприємств, установ та ор
ганізацій формуються професійно-технічни
ми навчальними закладами з урахуванням
пропозицій підприємств — замовників підго
товки кваліфікованих робітників, організацій
роботодавців та місцевих органів виконавчої
влади.
Як виняток, виробниче навчання та вироб
нича практика учнів ПТНЗ, з дозволу управлінь
освіти і науки обласних адміністрацій та Київ
ської міської держадміністрації, можуть відбу
ватися в навчально-виробничих майстернях, на
дільницях, полігонах, будівельних об’єктах, по
лях, фермах, навчальних господарствах, ділян
ках та інших підрозділах професійно-технічних
навчальних закладів (у т. ч. у формі стажування
на виробництві, у сфері послуг) за умови забез
печення ними виконання в повному обсязі ро
бочих навчальних планів і програм (абзац п’ятий
п. 2 Порядку № 992).
Крім того, згідно з абзацом четвертим пунк
ту 2 Порядку № 992 учні ПТНЗ можуть само
стійно з дозволу керівництва свого закладу до
бирати місця для проходження виробничого
навчання та виробничої практики, в т. ч. з нас
тупним працевлаштуванням.

Документальне оформлення
практики учня
Проходження учнями практики має бути належ
ним чином оформлено і в ПТНЗ, який їх направ

81

актуальна тема

ляє, і безпосередньо на підприємстві, де вони її
проходитимуть. Розглянемо, які документи слід
оформити підприємству.

Договір про навчально-виробничу практику
Не пізніше ніж за два тижні до початку вироб
ничої практики ПТНЗ та підприємство, що надає
робочі місця, повинні укласти договір про на
вчально-виробничу практику та визначити в
ньому всі організаційні моменти такої прак
тики в кожному конкретному випадку (абзац
перший п. 8 Порядку № 992). Типова форма
такого договору наведена в додатку до По
рядку № 992.
У договорі також зазначається кількість
учнів за професіями та спеціальностями, тер
міни, умови та порядок проведення практики,
права та обов’язки сторін (навчального закла
ду та підприємства) і відповідальність за по
рушення умов договору.
Якщо підприємство є безпосереднім за
мовником кадрів, які направляються до ньо
го на практику, і загальним договором про
підготовку кваліфікованих робітників визна
чені умови проходження ними виробничої
практики, додатковий договір про це вже
не укладається (абзац другий п. 8 Порядку
№ 992).

Наказ про проходження практики
Відповідно до пункту 9 Положення № 992
перед початком виробничого навчання та
виробничої практики керівник підприємства
повинен видати наказ про проходження на
підприємстві практики учнями ПТНЗ і в ньо
му визначити:
 персональний розподіл учнів ПТНЗ на
робочі місця або навчально-виробничі ділян
ки підрозділів підприємства;
 види робіт, які виконуватимуть учні від
повідно до змісту робочих навчальних про
грам;
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 керівника практики та інших інженер
но-технічних працівників і кваліфікованих
спеціалістів підприємства, відповідальних за
проведення виробничого навчання та вироб
ничої практики, забезпечення умов і безпеки
праці на рівні вимог законодавства;
 питання оплати праці учнів ПТНЗ за фак
тично виконаний обсяг робіт відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробіт
ку) та укладеного із навчальним закладом дого
вору про практику.
Згідно з пунктом 7 Порядку № 992 під час
виробничої практики учні-практиканти не
включаються до складу (списку) і штатного роз
пису працівників підприємства — бази прак
тики. Тобто, зважаючи на цю норму, для учня
ПТНЗ виробнича практика вважається не про
цесом роботи, а процесом навчання, а отже,
трудові договори між підприємством та учнями
не укладають.

Індивідуальні документи для учнівпрактикантів
Після закінчення практики кожному учню під
приємство має надати виробничу характе
ристику. Це передбачено пунктом 1.8 Типової
форми договору про навчально-виробничу
практику, наведеної в додатку до Порядку
№ 992.
Доречно оформити довідку про роботу на
відповідній посаді, щоб у подальшому внести ці
дані до трудової книжки. Прямої норми про ви
дачу такої довідки законодавство не містить: це
випливає з Інструкції № 58.
Підприємство — база практики не вносить
жодних записів до трудової книжки учня (навіть
за її наявності). Згідно з пунктом 2.16 Інструк
ції № 58 якщо учень має трудову книжку, то
запис до неї про роботу учня під час практики
вносить навчальний заклад на підставі відповід
ної довідки із зазначенням спеціальності, квалі
фікації, посади та часу роботи. Якщо до цього
учень ніде не працював і, відповідно, не має
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трудової книжки, відомості про його роботу під
час практики в подальшому має внести підпри
ємство, де він працюватиме, знову ж таки на
підставі зазначеної довідки (п. 2.18 Інструкції
№ 58). Тому підприємство має її оформити на
прохання учня.

Оплата праці учнів-практикантів
За фактичний обсяг роботи, виконаної учня
ми-практикантами відповідно до виробни
чих завдань за період практики, підприєм
ство виплачує їм заробітну плату. Її нара
ховують згідно з установленими системами
оплати праці за нормами, розцінками, став
ками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів,
доплат та надбавок (п. 17 Порядку № 992).
Виплачують зарплату учням-практикан
там або через навчальний заклад, на роз
рахунковий рахунок якого підприємство
перераховує ці кошти після сплати податків
і зборів, або за місцем проходження прак
тики в термін не пізніше п’яти днів після
виплати заробітної плати працівникам під
приємства.

Приклад 1
Учень ПТНЗ проходив виробничу
практику на підприємстві в період з 14 березня 2016 р. по 15 квітня 2016 р. Він працював за графіком п’ятиденного робочого
тижня з 8-годинним робочим днем та з
окладом у розмірі 2500,00 грн.
Упродовж практики учень відпрацював:
14 робочих днів у березні 2016 р. та 11 робочих днів у квітні 2016 р. За цей період
йому було нараховано заробітну плату.
За нормами тривалості робочого часу
на 2016 р. кількість робочих днів у березні
становить 22, у квітні — 21.
Заробітна плата учня за березень 2016 р.:

№ 5 (112) травень 2016

2500,00 грн ÷ 22 р. дн. × 14 р. дн. =
1590,91 грн.
Заробітна плата учня за квітень 2016 р.:
2500,00 грн ÷ 21 р. дн. × 11 р. дн. =
1309,52 грн.
Пунктом 18 Порядку № 992 передбачено, що 50 % заробітної плати, нарахованої учням-практикантам, може бути
направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної
діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист
учнів, проведення культурно-масової та
фізкультурно-спортивної роботи. Питання щодо направлення коштів у вказаному розмірі на рахунок навчального
закладу має бути вирішено в договорі
між підприємством та ПТНЗ про практику учнів.

Оплата за керівництво практикою
учнів ПТНЗ
Згідно з пунктом 19 Порядку № 992 крім опла
ти учням-практикантам за їхню роботу під
приємство може оплатити і працю керівників
практики. Так, на термін виробничого навчання
та виробничої практики керівникам практики
учнів ПТНЗ щомісяця можуть проводитися такі
доплати:
 у розмірі 5 % суми основної заробітної
плати, яку вони отримують за основним місцем
роботи, за наявності 1–2 учнів;
 у розмірі 10 % — за наявності 3–4 учнів;
 у розмірі 20 % — за наявності 5–7 учнів;
 у розмірі 30 % — за наявності 8–10 учнів.
Розмір доплати встановлюється в наказі про
практику учнів ПТНЗ. Джерелом для оплати за
керівництво практикою можуть бути кошти,
передбачені на підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів.
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Приклад 2
Згідно з договором між підприємством та ПТНЗ на підприємство
для проходження практики направлено
трьох учнів. Керівником практики призначено головного інженера.
Оклад головного інженера — 6000,00 грн.
Період практики — з 14 березня 2016 р. по
15 квітня 2016 р. За нормами тривалості
робочого часу на 2016 р. кількість робочих
днів у березні становить 22, у квітні — 21.
На період керівництва практикою припадає: у березні — 14 робочих днів, у квітні — 11.
Наказом керівника підприємства на період
виробничої практики керівнику практики
встановлено щомісячну доплату в розмірі
10 % від зарплати.
Сума доплати головному інженеру за керівництво практикою учнів ПТНЗ становитиме:
 у березні 2016 р.:
((6000,00 грн × 10 %) ÷ 22 р. дн. × 14 р. дн. =
381,82 грн;
 у квітні 2016 р.:
((6000,00 грн × 10 %) ÷ 21 р. дн. × 11 р. дн.) =
314,29 грн.

Проходження практики
студентами ВНЗ
Залежно від конкретної спеціальності чи спеціа
лізації практика студента може бути навчальною,
технологічною, експлуатаційною, конструктор
ською, педагогічною, економічною, науково-до
слідною тощо (п. 1.3 Положення № 93).
Форму, тривалість, терміни та вид практики
студента визначає вищий навчальний заклад. Міс
це проходження практики може бути визначено:
 міністерством або відомством, якому під
порядковується навчальний заклад (абзац дру
гий п. 2.1 Положення № 93);
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 підприємством, за замовленням якого на
вчається студент (абзац третій п. 2.1 Положення
№ 93);
 фізичною особою, за замовленням якої
відбувається підготовка спеціаліста, або безпо
середньо вищим навчальним закладом (абзац
четвертий п. 2.1 Положення № 93);
 студентом — з дозволу відповідних ка
федр або циклових (предметних) комісій. У та
кому разі студент самостійно знаходить підпри
ємство, яке погоджується взяти його на практи
ку, і погоджує таке місце практики з навчальним
закладом (п. 2.3 Положення № 93).
Остаточно обрані для студента вид та місце
проходження практики зазначають у навчаль
них планах закладу.

Документальне оформлення
практики студентів
Документально практика студентів ВНЗ оформ
люється подібно до практики учнів ПТНЗ, але
має певні особливості.

Договір на проведення виробничої
практики
Між ВНЗ та підприємством — базою практики
укладається договір на проведення практики
за формою, визначеною в додатку № 1 до По
ложення № 93. Тривалість дії такого договору
погоджується сторонами: вона може встанов
люватися на період конкретного виду практики
або до п’яти років. Якщо в договорі (контракті)
на навчання студента визначено питання прак
тики, то окремого договору можна не укладати
(п. 2.5 Положення № 93).
Звертаємо увагу, що проходження практики
студентами фінансує вищий навчальний зак
лад, а не підприємство — база практики, як у
випадку з учнями ПТНЗ. Це пов’язано з тим, що
витрати на проходження практики студентом є
складовою загальних витрат на підготовку його
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як спеціаліста, і вони відшкодовуються навчаль
ному закладу разом з коштами на навчання
тими, хто замовляв підготовку такого спеціаліс
та (державою, підприємством, фізичною осо
бою). Вищий навчальний заклад, у свою чергу,
перераховує кошти за проходження практики
студентом (студентами) вже безпосередньо під
приємству, яке є базою практики.
Підставою для цього є кошторис-кальку
ляція: її розробляє ВНЗ, погоджує з підприєм
ством — базою практики і оформлює як дода
ток до договору на практику студентів (п. 5.2
Положення № 93).

Працюючи за строковим трудовим дого
вором, студент-практикант практично стає
працівником підприємства. Його звільнення
з посади провадиться за наказом керівника
підприємства. Студенту-працівнику не по
трібно буде подавати заяви, а роботодавцю —
попередньо повідомляти його про майбутнє
звільнення, оскільки воно відбуватиметься
за пунктом 2 частини першої статті 36 КЗпП
у зв’язку із закінченням строку трудового до
говору.

Видання наказу

Після закінчення терміну практики студентипрактиканти мають відзвітувати про виконання
програми практики та індивідуального завдання
шляхом подання письмового звіту (п. 4.1 Поло
ження № 93). Керівник практики від підприєм
ства повинен підписати й оцінити цей звіт. Та
кож, за можливості, його включають до складу
комісії, в якої студент захищатиме звіт з практи
ки (п. 4.2 Положення № 93).
Ще один обов’язок підприємства — дати
характеристику на кожного студента-практи
канта, в котрій відобразити якості підготовле
ного ним звіту (п. 1.7 додатка 1 до Положення
№ 93).
Після закінчення практики студента ВНЗ
підприємство має видати йому довідку (додаток 2), яка засвідчує факт проходження прак
тики, на підставі якої в подальшому навчальний
заклад (за наявності в студента трудової книж
ки) або підприємство (яке йому її оформить)
внесуть записи до трудової книжки.
Зауважимо, якщо практиканта прийнято за
строковим трудовим договором, підприємство
вносить запис до трудової книжки (якщо прак
тикант її не має — оформлює). Та коли студент
проходить практику без оформлення трудових
відносин, законодавство не містить жодних
зобов’язань щодо оформлення трудової книжки
та внесення до неї запису.

Перед початком практики студентів керівник
підприємства повинен видати відповідний на
каз. Відзначимо, що прямої вказівки про наказ
Положення № 93 не містить, але це випливає з
пунктів 1.1 та 1.2 додатка 1 до цього Положен
ня. У наказі (додаток 1) зазначають прізвище,
ім’я та по батькові практикантів, умови та термін
проходження практики, а також призначають
керівника практики від підприємства.

Строковий трудовий договір
За наявності у штатному розписі підприємства
вільної посади, робота за якою відповідає ви
могам програми практики, студент може бути
прийнятий до штату підприємства на час ви
робничої практики. На загальнопрофесійну під
готовку студента за програмою практики має
відводитися не менше 50 % часу його роботи
(частина друга п. 3.7 Положення № 93).
У такому разі між студентом, який викону
ватиме трудові обов’язки, та підприємством —
базою практики потрібно укласти строковий
трудовий договір. Якщо його буде укладено
без визначення терміну, він вважатиметься без
строковим і розірвати його лише на підставі
закінчення виробничої практики буде немож
ливо.
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Індивідуальні документи для
студента-практиканта

85

актуальна тема

Додаток 1
Зразок наказу про проходження практики студентом ВНЗ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНЕНТ»
НАКАЗ
18.03.2016		

м. Харків			

№ 47-К

Про проходження технологічної практики студентом-практикантом
НАКАЗУЮ:
1. Для проходження технологічної практики в період з 21 березня по
20 квітня 2016 р. прийняти студента четвертого курсу Української інженернопедагогічної академії Василенка Івана Олександровича.
2. Укласти з Василенком Іваном Олександровичем, студентом-практикантом, строковий трудовий договір з 21 березня по 20 квітня 2016 р., прийнявши
його помічником технолога з режимом роботи повний робочий час. Бухгалтерії провести відповідну оплату.
3. Керівником практики від підприємства призначити головного технолога
цеху Кравченка Семена Петровича.
4. Забезпечити необхідні умови для виконання студентом-практикантом
програми практики:
 інженеру з охорони праці Петрову В. Л. — провести інструктаж з охорони праці;
 завідувачу складу матеріалів Горянській О. Д. — видати спецодяг за
нормами, встановленими для штатних працівників підприємства.
Підстава: 1. Договір на проведення практики від 15.03.2016 р. № 15.
2. Заява Василенка І. О. від 18.03.2016 р.
Директор		
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Козаченко

О. І. Козаченко
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Оплата праці студента
За умови укладення зі студентом-практикантом
строкового трудового договору йому за відпра
цьований час нараховується заробітна плата,
яка оподатковується за загальними правилами.
На відміну від учнів ПТНЗ, всю суму заробітної
плати студенту виплачують без відрахування
50 % навчальному закладу.
Якщо студент проходить практику без
укладення трудового договору, заробітна пла
та йому не нараховується. На це вказує пункт
5.2 Положення № 93, в якому визначені осно
вні статті калькуляції витрат на практику сту
дентів, яка фінансується вищим навчальним
закладом.
Але в будь-якому разі — працює студент під
час практики на робочому місці за відповідною

посадою і отримує заробітну плату чи ні — за
ним зберігається право на одержання стипендії.

Оплата за керівництво практикою
Оплата працівникам підприємства за керівницт
во практикою студентів може здійснюватися за
кошти навчального закладу, якщо це передба
чено умовами договору між підприємством та
навчальним закладом, або за кошти підприєм
ства. Найчастіше оплата за керівництво практи
кою студентів передбачена в договорі між ВНЗ
та підприємством і здійснюється навчальним
закладом. У такому разі в ньому визначаєть
ся форма оплати праці керівників практики від
підприємства. Зокрема, вона може проводитися
двома способами:

Додаток 2
Зразок довідки з місця проходження практики
Кутовий штамп ТОВ «Континент»
20.04.2016 р.
Вих. № 25
ДОВІДКА № 7
Видана Василенку Івану Олександровичу, студенту четвертого курсу спеціальності 0902 «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Харківського машинобудівного коледжу, про те, що він проходив технологічну практику в ТОВ «Континент» у період з 21 березня по 20 квітня 2016 р. помічником
технолога з обробки металів різанням у цеху обробки металів.
Наказ про проходження практики від 18.03.2016 р. № 28-К.
Директор 		

Козаченко		

О. І. Козаченко

М. П.
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 через банк підприємства — працівник
отримуватиме доплату за керівництво разом із
зарплатою на підприємстві;
 навчальний заклад укладає з працівником
підприємства (керівником практики) трудову
угоду за формою, поданою в додатку 2 до По
ложення № 93, і згідно з нею працівник отримує
кошти.
Відповідно до пункту 5.3 Положення № 93
безпосереднім керівникам практики від підпри
ємства навчальний заклад оплачує їхню працю
на умовах погодинної оплати із розрахунку 0,5
години на одного студента за тиждень. Якщо ке
рівництво практикою оплачує підприємство —
база практики, то розмір цієї оплати встановлю
ється в наказі керівника підприємства.

Гарантії для практикантів
Для обох категорій практикантів — учнів та
студентів — законодавством встановлені певні
гарантії. Для учнів ПТНЗ їх переважно має за
безпечити підприємство — база практики, а для
студентів ВНЗ — навчальний заклад.
Про першу гарантію вже було згадано
вище — це оплата за виконану під час практи
ки роботу. Крім того, якщо база практики роз
міщена поза місцем розташування навчального
закладу, то:
 учням ПТНЗ підприємство може оплати
ти вартість їхнього проїзду до місця практики й
назад, а також створити для них потрібні жит
лово-побутові умови (п. 12 Порядку № 992);
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 студентам ВНЗ навчальний заклад опла
чує проїзд до місця практики й назад у заліз
ничному, водному та автомобільному тран
спорті, проживання під час практики в гурто
житку бази практики або в орендованому для
цього житловому приміщенні та добові за весь
період практики з урахуванням часу перебуван
ня в дорозі до бази практики й назад у розмірах,
встановлених законодавством (п. 5.8–5.10 По
ложення № 93).
Якщо студента, який навчається без відри
ву від виробництва, направляють на практику
на останньому курсі навчання, підприємство,
де він працює, зобов’язане, зокрема, надати
йому додаткову місячну відпустку без збере
ження заробітної плати на підставі довідки ВНЗ
про строк практичної підготовки (п. 5.7 Поло
ження № 93).
Також у разі проходження виробничої
практики неповнолітніми особами (зазвичай
учнями ПТНЗ) підприємство має вести окре
мий облік таких осіб та дотримуватися гаран
тій, передбачених для них КЗпП. Зокрема, для
неповнолітніх практикантів має бути вста
новлено скорочену тривалість робочого часу
(для осіб віком від 16 до 18 років — 36 годин
на тиждень) та прийнято на роботу лише після
попереднього медичного огляду. Неповноліт
ніх учнів-практикантів забороняється залу
чати до важких робіт, робіт зі шкідливими і
небезпечними умовами праці, підземних робіт
та до підіймання й переміщення речей, маса
яких перевищує встановлені для них граничні
норми (ст. 190 КЗпП). 

Кадровик України

Діловодство

Олена Загорецька,

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

Розпорядчі документи

з кадрових питань

На завершення теми підготовки розпорядчих документів у цьому номері
ознайомимося з особливостями оформлення зведених наказів і
розпоряджень з кадрових питань, зміст яких пов’язаний з управлінськими
діями стосовно двох і більшої кількості працівників

Особливості оформлення зведеного
розпорядчого документа
На відміну від індивідуальних розпорядчих до
кументів, у тексті яких міститься інформація
щодо одного працівника юридичної особи,
зміст зведених наказів (розпоряджень) стосу
ється кількох працівників, незалежно від того,
під які управлінські дії вони підпадають: чи то
прийняття на роботу, чи то звільнення тощо.
Зведені накази та розпорядження слід
оформляти традиційним способом на бланку
відповідного виду документа або на загальному
бланку юридичної особи.
У зведених кадрових розпорядчих доку
ментах вказують узагальнений заголовок,
наприклад: «З кадрових питань», «З персоналу», «З особового складу», «Про рух кадрів».
Особливістю оформлення зведеного кад
рового наказу є відсутність вступної частини
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(преамбули) тексту та розпорядчого слова
«НАКАЗУЮ», а для зведеного кадрового роз
порядження — «ЗОБОВ’ЯЗУЮ».
Розпорядча частина тексту зазначених ви
дів документів складається з пунктів і підпунк
тів, які мають бути пронумеровані арабськими
цифрами. Кожний пункт починається дієсло
вом, наприклад: «ПРИЙНЯТИ», «ПЕРЕВЕСТИ»,
«НАДАТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», яке друкують з окре
мого рядка великими літерами без відступу від
межі лівого поля.
Існує певна послідовність зазначення уп
равлінських дій у зведених розпорядчих до
кументах. Наприклад, у першому пункті варто
формулювати управлінську дію про прий
няття на роботу (призначення на посаду),
у другому — про переведення (переміщення)
на іншу посаду (роботу), в останньому — про
звільнення (припинення трудового договору)
(додаток 1).
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Додаток 1
Зразок зведеного наказу з кадрових питань
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛІСА»
НАКАЗ
24.05.2016		

м. Кіровоград			

№ 102-К

Про рух кадрів
1. ПРИЙНЯТИ:
1.1. ВАСИЛЕНКА Захарія Вікторовича до відділу маркетингу на посаду менеджера з маркетингу з 01 червня 2016 року зі строком випробування три місяці з посадовим окладом
4200 грн на місяць.
Підстава: заява Василенка З. В. від 23.05.2016.
1.2. ОСТАПЧУК Олену Володимирівну на посаду юрисконсульта юридичного відділу з
30 травня 2016 року з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Підстава: заява Остапчук О. В. від 16.05.2016.
1.3. ТУПЧІЄНКО Юлію Сергіївну до планово-фінансового відділу на посаду економіста з
планування з 01 червня 2016 року з посадовим окладом 4175 грн на місяць.
Підстави: 1. Заява Тупчієнко Ю. С. від 24.05.2016.
2. Направлення на роботу від 11.05.2016 № 123.
2. ПЕРЕВЕСТИ:
2.1. ГРАЧЕВСЬКОГО Геннадія Семеновича, менеджера з маркетингу, на посаду начальника відділу маркетингу з 30 травня 2016 року з посадовим окладом згідно зі штатним
розписом.
Підстави: 1. Заява Грачевського Г. С. від 24.05.2016.
2. Подання заступника директора з управління персоналом Волощука І. Л.
від 20.05.2016.
2.2. ДУМАНЕНКА Андрія Олексійовича, друкаря виробничого відділу, до відділу складського господарства комірником з 01 червня 2016 року з посадовим окладом 2200 грн на
місяць.
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Закінчення додатка 1

Підстава: заява Думаненка А. О. від 23.05.2016.
3. ЗВІЛЬНИТИ:
3.1. АНТОНЕНКА Ігоря Леонідовича, комірника відділу складського господарства,
31 травня 2016 року за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України.
Підстава: заява Антоненка І. Л. від 17.05.2016.
3.2. РОЗУМЕНКА Юрія Борисовича, фахівця з охорони праці, 31 травня 2016 року у
зв’язку із закінченням дії контракту (п. 2 ст. 36 КЗпП України).
Виплатити Розуменку Ю. Б. відповідно до умов контракту вихідну допомогу в розмірі
трьох посадових окладів.
Підстави: 1. Закінчення дії контракту від 02.06.2015 № 19.
2. Заява Розуменка Ю. Б. від 17.05.2016.
Директор			

Лісовський			

І. К. Лісовський

Візи відповідних посадових осіб
З наказом ознайомлені:
Антоненко І. Л.
Василенко З. В. 	
Грачевський Г. С.
Думаненко А. О.
Остапчук О. В. 	
Розуменко Ю. Б.
Тупчієнко Ю. С.
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Антоненко
Василенко
Грачевський
Думаненко
Остапчук
Розуменко
Тупчієнко

(30.05.2016)
(01.06.2016)
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Увага!
Не дозволяється зводити в один документ
управлінські дії, для яких Переліком типових
документів, що створюються під час діяльності державних органів, 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, передбачено різні строки
зберігання. Тому готуючи зведені кадрові
розпорядчі документи слід враховувати, що
накази та розпорядження:
 про призначення на посаду, переміщення
за посадою, переведення на іншу роботу,
сумісництво, звільнення; атестацію, підвищення кваліфікації, стажування, щорічну
оцінку держслужбовців, продовження строку
перебування на державній службі, допуск та
дозвіл до державної таємниці; присвоєння
звань (підвищення рангу, категорії, розряду);
зміну біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплату праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; надання відпусток для догляду
за дитиною, відпусток за власний рахунок;
довгострокові відрядження в межах України
та за кордон зберігають 75 років;
про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання
щорічних оплачуваних відпусток та відпусток
у зв’язку з навчанням — 5 років.

Підпункт у межах пункту починається із
зазначення прізвища, ім’я та по батькові пра
цівника, якого стосується певна управлінська
дія. Прізвище друкують, як правило, велики
ми літерами. Потім вказують посаду праців
ника (у разі прийняття на роботу — посаду, на
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яку буде прийнято особу на підставі цього до
кумента) і структурний підрозділ (за наявнос
ті). Далі описується зміст управлінської дії.
У межах кожного пункту зведеного роз
порядчого документа прізвища працівників
розміщують в алфавітному порядку.
У кінці кожного пункту (підпункту) зазна
чають підставу, на основі якої здійснюється
управлінська дія. Для прийняття на роботу
зазвичай підставою є заява працівника, тру
довий договір (контракт), в інших випадках —
відповідні документи (подання, пояснювальні
та доповідні записки, акти, рішення кваліфі
каційних і атестаційних комісій тощо).

Увага!
Оригінали зведених кадрових розпорядчих
документів надають для ознайомлення працівникам, стосовно яких сформульовано управлінські дії — прийняття, звільнення, надання
відпустки тощо. Як правило, ознайомлення
проводиться шляхом оформлення відмітки
«З наказом (розпорядженням) ознайомлені»,
у якій працівники, прізвища яких зазначені
в тексті, проставляють свої особисті підписи та
зазначають дату ознайомлення з документом.

До порядкового номера зведеного наказу
можна додати умовне літерне позначення. Най
частіше додають літеру «К» (кадри) або «П» (пер
сонал), наприклад: «№ 123-К» або «№ 321-П».

Оформлення наказу (розпорядження) про атестацію кадрів
Наказ (розпорядження) про атестацію кад
рів — це розпорядчий документ, який видає
керівник юридичної особи з метою організа
ції та проведення атестації працівників (додаток 2).

Кадровик України

Діловодство

Додаток 2
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про атестацію кадрів
Код ДКУД _______
____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

________________			

№ _______

(місце видання)

Про атестацію кадрів
____________________________________________________________________________
(констатуюча частина тексту документа)

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ’ЯЗУЮ):
1. Створити атестаційну комісію у складі:
Голова комісії

– ______________________________________________________;

Секретар комісії

– ______________________________________________________;

Члени комісії

– ______________________________________________________;

(прізвище, ініціал(и), найменування посади)

(прізвище, ініціал(и), найменування посади)

(прізвища, ініціал(и), найменування посад розташовують в алфавітному порядку)

______________________________________________________;
______________________________________________________ .
2. Провести атестацію в період з «____» ____________ по «____» ____________ 20___ р.
3. __________________________________________________________ підготувати графік
(найменування посади, прізвище та ініціал(и) керівника служби кадрів)

атестації та всі необхідні для її проведення документи до «____» ____________ 20___ р.
4. Контроль за виконанням цього наказу (розпорядження) покласти на
_______________ ____________________________________________________________.
(найменування посади, прізвище та ініціал(и)

_________________________
(найменування посади
керівника юридичної особи)

_________________

_______________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

Візи
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Атестація кадрів — це періодичне визна
чення ділової кваліфікації працівників, їх
професійної придатності та відповідності по
садам, які вони обіймають, спрямована на по
ліпшення якісного складу кадрів, насамперед
спеціалістів та керівників різних рівнів. Пере
лік посад і порядок атестації встановлюється
в кожній галузі окремо.
Під час оформлення наказу (розпоряджен
ня) про атестацію кадрів слід мати на увазі, що:
 дату проставляють під час підписан
ня наказу (розпорядження). Її дозволяється
оформлювати як словесно-цифровим, так і
цифровим способом;
 реєстраційним індексом є порядковий
номер у межах року за журналом реєстрації
наказів (розпоряджень) з кадрових питань
(особового складу) тривалого (75 років) збе
рігання;
 текст складається з двох частин — кон
статуючої та розпорядчої, кожна з яких має
певні особливості оформлення. Констатую
чу частину друкують з абзацу, в кінці речення
крапки не ставлять. У цій частині зазначають
підставу, обґрунтування або мету видання
наказу (розпорядження). Розпорядчу части
ну наказу починають зі слова «НАКАЗУЮ»,
а розпорядчу частину розпорядження — зі
слова «ЗОБОВ’ЯЗУЮ», яке друкують вели
кими літерами без абзацу та без лапок, після
нього ставлять двокрапку. Нижче з абзацу
формулюють зміст дій, що мають бути вико
нані. У розпорядчій частині, як правило, ви
значають склад атестаційної комісії, період
проведення атестації, осіб, відповідальних за
підготовку графіка та інших необхідних для
проведення атестації документів. Останній
пункт розпорядчої частини в разі потреби
може містити рішення про покладення на
структурний підрозділ або посадову особу
функцій з контролю за виконанням цього
документа;
 візують цей розпорядчий документ усі
посадові та службові особи, зазначені в тексті.
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Оформлення наказу
(розпорядження) про встановлення
надбавок і доплат
Законодавством України передбачено ши
рокий спектр надбавок і доплат до основної
заробітної плати працівників, що дає змогу
суттєво підвищити її рівень.
Призначення надбавок полягає в тому,
щоб стимулювати працівників до:
 підвищення ділової кваліфікації та
зростання майстерності;
 тривалого виконання трудових обов’язків у певній сфері трудової діяльності.
За допомогою доплат, як правило, ком
пенсується підвищена інтенсивність і напру
женість праці.
Порядок встановлення, види та розміри
надбавок і доплат до тарифних ставок та
окладів регулюються відповідними норма
тивно-правовими актами, що стосуються
оплати праці працівників відповідних галузей
та сфер діяльності.
Конкретні види та розміри надбавок і до
плат встановлюються юридичною особою й
фіксуються в колективному договорі з ура
хуванням положень галузевих, регіональ
них угод. Згідно зі статтею 7 Закону України
«Про колективні договори і угоди» від 1 липня
1993 р. № 3356-XII не допускається зниження
розміру надбавок, доплат, встановленого уго
дою вищого рівня, а за наявності в юридичної
особи фінансових можливостей у колектив
ному договорі можуть бути передбачені до
даткові порівняно з чинним законодавством й
угодами гарантії та соціально-побутові пільги.
Встановлення надбавок і доплат до поса
дових окладів працівників конкретної юри
дичної особи має бути оформлено відповід
ним кадровим наказом (розпорядженням)
керівника юридичної особи (додаток 3).
Під час складення і оформлення наказу
(розпорядження) про встановлення надбавок
і доплат слід мати на увазі, що:
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Додаток 3
Уніфікована форма наказу (розпорядження) про встановлення надбавок і доплат
Код ДКУД _______
____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

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

________________			

№ _______

(місце видання)

Про встановлення надбавок
і доплат до посадових окладів
працівникам ______________
____________________________________________________________________________
(констатуюча частина тексту документа)

НАКАЗУЮ (ЗОБОВ’ЯЗУЮ):
1. Встановити з «___» ____________ по «___» ____________ 20___ р. надбавку за
_________________ у розмірі ________ відсотків посадового окладу таким працівникам:
(вид надбавки)

______________________________________________________________________;
(прізвище, ініціал(и), найменування посади)

______________________________________________________________________;
(прізвище, ініціал(и), найменування посади)

…

2. Встановити з «___» ____________ по «___» ____________ 20___ р. доплату за
_________________ у розмірі _____ відсотків посадового окладу таким працівникам:
(вид доплати)

______________________________________________________________________;
(прізвище, ініціал(и), найменування посади)

______________________________________________________________________;
…

(прізвище, ініціал(и), найменування посади)

3. _______________________________________ забезпечити правильність нарахування
(найменування посади, прізвище та ініціал(и) керівника фінансової служби)

та виплату вказаних надбавок і доплат у межах затвердженого кошторису на 20___ рік.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою (або покаласти на _______
___________________________________________________________________________.
(найменування посади, прізвище та ініціал(и) посадової особи)

_________________________
(найменування посади
керівника юридичної особи)

_________________

_______________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

Візи
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 дату проставляють під час підписан
ня наказу (розпорядження). Її дозволяється
оформлювати як словесно-цифровим, так і
цифровим способом;
 реєстраційним індексом є порядковий
номер у межах року за журналом реєстрації
наказів (розпоряджень) з кадрових питань
(особового складу) тривалого (75 років) збе
рігання;
 текст складається з двох частин — конста
туючої та розпорядчої, кожна з яких має певні
особливості оформлення. Констатуючу части
ну друкують з абзацу, в кінці речення крапки не
ставлять. У цій частині зазначають підставу, об
ґрунтування або мету видання наказу (розпо
рядження). Розпорядчу частину наказу почина
ють зі слова «НАКАЗУЮ», а розпорядчу частину
розпорядження ― зі слова «ЗОБОВ’ЯЗУЮ», яке
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друкують великими літерами без абзацу та без
лапок, після нього ставлять двокрапку. Нижче з
абзацу формулюють зміст дій, що мають бути
виконані. Розпорядча частина поділяється на
пункти та підпункти, які нумерують арабськими
цифрами. У розпорядчій частині обов’язково
визначають: вид надбавки (доплати), період,
на який вона встановлюється, її розмір (у від
сотках), прізвище(-а), ініціал(и) та наймену
вання посад(и) працівника(-ів), якому(-им)
встановлюють відповідну надбавку (доплату).
Останній пункт розпорядчої частини в разі по
треби може містити рішення про покладення
на структурний підрозділ або посадову особу
функцій з контролю за виконанням розпоряд
чого документа;
 візують цей розпорядчий документ усі по
садові та службові особи, зазначені в тексті. 
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Зразки посадових інструкцій

Робоча інструкція стюарда
(код КП 5111) (витяги)
<…>

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Стюард (послуги в дорозі) виконує такі функці
ональні завдання та обов’язки:
2.1. Раціонально та ефективно організовує пра
цю на робочому місці.
2.2. Надає допомогу під час посадки на тран
спортний засіб літнім, хворим або травмованим
пасажирам.
2.3. Відчиняє та зачиняє двері пасажирам.
2.4. Відповідає на запитання, прохання або
скарги пасажирів.
2.5. Пояснює правила безпеки та поведінки під
час руху транспортного засобу, а також правила
користування відповідними засобами (пристроя
ми) безпеки, демонструє їх роботу в дії.
2.6. Перевіряє відповідне устаткування перед
відправленням (від’їздом) транспортного засобу.
2.7. Подає відповідні сигнали оператору (водію,
машиністу тощо) транспортного засобу в разі не
обхідності зупинення або продовження руху.
2.8. Рахує й перевіряє квитки та інші документи
щодо резервування місць на транспортному засо
бі, а також реєструє інформацію (заносить відпо
відні дані до документів) щодо кількості пасажирів,
які здійснили посадку на транспортний засіб та ви
садилися з нього.
2.9. Зустрічає та вітає пасажирів, які виконують
посадку на транспортний засіб, а також інформує
їх про маршрут слідування та зупинки транспорт
ного засобу.
2.10. Збирає плату за проїзд від пасажирів та за
необхідності дає їм здачу.
2.11. Видає та збирає пасажирські посадкові
або пересадочні талони, за необхідності надриває
або компостирує їх для запобігання їх багаторазо
вому використанню.
2.12. За необхідності надає пасажирам під час
поїздки послуги: пропонує холодні напої, каву
тощо.
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2.13. Додержується норм технологічного про
цесу щодо перевезення пасажирів, не допускає
браку у своїй роботі.
2.14. Виконує вимоги нормативних актів про
охорону праці, пожежну безпеку, охорону навко
лишнього середовища, додержується норм, мето
дів і прийомів безпечного ведення робіт.
<…>
5. ПОВИНЕН ЗНАТИ
Стюард (послуги в дорозі) повинен знати:
5.1. Правила та норми техніки безпеки під час
руху транспортного засобу, посадки й висадки па
сажирів.
5.2. Правила використання відповідного устат
кування (пристроїв, механізмів тощо) для забезпе
чення безпеки пасажирів.
5.3. Правила експлуатації відповідних перего
ворних, телекомунікаційних та/або інших сигналь
них пристроїв.
5.4. Правила та процедури з обслуговування
клієнтів.
5.5. Основні характеристики відповідних тран
спортних засобів.
5.6. Професійну термінологію, лексику, яка
використовується під час спілкування з паса
жирами та взаємодії з операторами (водіями)
транспортного засобу.
5.7. Правила й норми охорони праці та пожеж
ної безпеки.
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Повна загальна середня освіта та професійнотехнічна освіта або повна загальна середня освіта
та професійна підготовка на виробництві. Без ви
мог до стажу роботи.
<…>
Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту
та зв’язку України
від 14 лютого 2006 р. № 136

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників
ВИПУСК 69
«Автомобільний транспорт»
(витяг)

<…>

Водій автотранспортних засобів категорії В
(керування автомобілями, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів), і кількість
місць для сидіння, крім сидіння водія, — не перевищує 8)
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Завдання та
обов’язки.

Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до кате
горії B, за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху,
правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний
технічний стан автотранспортного засобу. Буксирує автопричіп повною
масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу пе
ред виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність
обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки до
рожнього руху й охорони навколишнього середовища. Виконує робо
ти зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.
Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або
до місця посадки й висадки пасажирів. Контролює правильність заванта
ження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного за
собу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів
у легкових автомобілях. Усуває технічні несправності, які виникають під
час роботи автотранспортного засобу на лінії та не потребують розби
рання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні
транспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами.
Оформляє дорожню документацію. Надає першу допомогу потерпілим під
час дорожньо-транспортних пригод.

Повинен
знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; прави
ла дорожнього руху; правила перевезення вантажів (у т. ч. небезпечних, не
габаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення,
розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів
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і систем автотранспортних засобів категорії B та правила їх технічної екс
плуатації; будову, правила експлуатації та технічного обслуговування при
чепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини
дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; причини виник
нення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу
кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; поря
док проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення
робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування ав
тотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користуван
ня експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, ан
тифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій
стоянці та в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час
дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за пору
шення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу,
завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний
вимоги.
заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка

за типовими навчальними планами й програмами підготовки водіїв транс
портних засобів категорії B та кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу
роботи.

Водій автотранспортних засобів категорії C1
(керування призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких становить
від 3500 до 7500 кг (від 7700 до 16 500 фунтів)

Завдання та
обов’язки.
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Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до кате
горії C1, за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху,
правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний тех
нічний стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке
встановлене на цих автотранспортних засобах. Буксирує автопричіп повною
масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед
виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність облад
нання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що сто
суються безпеки дорожнього руху й охорони навколишнього середовища.
Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного
засобу. Подає автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження.
Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів
(у т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові. Усуває технічні
несправності, які виникають під час роботи на лінії та не потребують розби
рання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні
засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє до
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рожню документацію. Надає першу домедичну допомогу потерпілим під
час дорожньо-транспортної пригоди.

Повинен
знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; пра
вила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (у т. ч. небезпечних,
великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і ба
гажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових
одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії C1 та пра
вила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації й технічного
обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами;
можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобіган
ня їм; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше)
на безпеку руху; несправності, що виникають у процесі експлуатації авто
транспортних засобів, способи їх виявлення й усунення; порядок проведен
ня технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної
безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного
засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційни
ми матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання
автотранспортних засобів на відкритій стоянці та в гаражі; правила надання
першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; пра
вові основи та відповідальність за порушення правил дорожнього руху, пра
вил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди
та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні
вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний
заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка
за типовими навчальними планами та програмами підготовки водіїв транс
портних засобів категорії C1 та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення
перевезень небезпечних вантажів — спеціальна підготовка за типовими на
вчальними планами та програмами підготовки водіїв до перевезення небез
печних вантажів відповідного класу та стаж роботи — не менше трьох років
на транспортному засобі відповідної категорії.

Водій автотранспортних засобів категорії C
(керування призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує
7500 кг (16 500 фунтів)

Завдання
та обов’язки.
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Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до кате
горії C, за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху,
правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний
технічний стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням,
яке встановлене на цих автотранспортних засобах. Буксирує автопричіп
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повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного за
собу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справ
ність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стан
дартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього
середовища. Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування ав
тотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб для навантажен
ня та розвантаження. Контролює правильність завантаження, розміщення
та кріплення вантажів (у т. ч. небезпечних, великовагових, негабаритних)
у кузові. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії
та не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи.
Заправляє автотранспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними
матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу медичну до
помогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

Повинен
знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; пра
вила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (у т. ч. небезпечних,
великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і ба
гажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових
одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії C та пра
вила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації та технічного
обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами;
можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобіган
ня їм; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше)
на безпеку руху; несправності, що виникають у процесі експлуатації авто
транспортних засобів, способи їх виявлення й усунення; порядок проведен
ня технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної
безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного
засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційни
ми матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання
автотранспортних засобів на відкритій стоянці та в гаражі; правила надання
першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; пра
вові основи та відповідальність за порушення правил дорожнього руху, пра
вил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди
та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні
вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний
заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка
за типовими навчальними планами й програмами підготовки водіїв транс
портних засобів категорії C та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення
перевезень небезпечних вантажів — спеціальна підготовка за типовими на
вчальними планами й програмами підготовки водіїв до перевезення небез
печних вантажів відповідного класу та стаж роботи — не менше трьох років
на транспортному засобі відповідної категорії.
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Водій автотранспортних засобів категорії D1
(керування призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість місць для сидіння,
крім сидіння водія, не перевищує 16)

Завдання
та обов’язки.

Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до кате
горії D1, за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху,
правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний
стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке вста
новлене на цих автотранспортних засобах. Перевіряє технічний стан авто
транспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.
Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно
до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища. Подає автотранспортні засоби, призначені для
перевезення пасажирів, на зупинки. Контролює дії пасажирів. Оголошує
назви зупинок та порядок оплати пасажирами проїзду за допомогою радіо
установки. У разі відсутності кондуктора громадського транспорту здійснює
продаж квитків пасажирам. Усуває технічні несправності, які виникають під
час роботи на лінії та не потребують розбирання механізмів. Виконує ре
гулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби пальним та іншими
експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає
першу домедичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної
пригоди.

Повинен
знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; пра
вила дорожнього руху; правила, порядок і умови організації перевезень па
сажирів та багажу автомобільним транспортом; призначення, розташуван
ня, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем
автотранспортних засобів категорії D1 та правила їх технічної експлуатації;
будову, правила експлуатації й технічного обслуговування причепів; основи
керування автотранспортними засобами; особливості керування автотран
спортними засобами, що призначені для перевезення пасажирів; можливі
причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; харак
тер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку
руху; несправності, що виникають у процесі експлуатації автотранспортних
засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічно
го обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки
та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу
та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними ма
теріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання авто
транспортних засобів на відкритій стоянці та в гаражі; тарифи на послуги
перевезень пасажирів; перелік категорій пасажирів, які мають право без
оплатного проїзду; правила надання першої допомоги потерпілим під час
дорожньо-транспортних пригод; правові основи та відповідальність за по
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рушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного
засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний за
вимоги.
клад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за ти

повими навчальними планами й програмами підготовки водіїв транспорт
них засобів категорії D1 та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають
посвідчення категорій B або C1, чи B та C1, — безперервний трирічний стаж
керування відповідним транспортним засобом та відповідна підготовка
на право керування транспортними засобами категорії D1.

Водій автотранспортних засобів категорії D
(керування призначеними для перевезення пасажирів автобусами, в яких кількість місць для сидіння,
крім сидіння водія, більше 16)

Завдання
та обов’язки.

Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до кате
горії D, за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху,
правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний
стан автотранспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке вста
новлене на цих автотранспортних засобах. Перевіряє технічний стан авто
транспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.
Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно
до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища. Подає автотранспортні засоби, призначені для
перевезення пасажирів, на зупинки. Контролює дії пасажирів. Оголошує
назви зупинок та порядок оплати пасажирами проїзду за допомогою радіо
установки. У разі відсутності кондуктора громадського транспорту здійснює
продаж квитків пасажирам. Усуває технічні несправності, які виникають під
час роботи на лінії та не потребують розбирання механізмів. Виконує ре
гулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби пальним та іншими
експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає
першу домедичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної
пригоди.

Повинен
знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; пра
вила дорожнього руху; правила, порядок і умови організації перевезень па
сажирів та багажу автомобільним транспортом; призначення, розташуван
ня, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем
автотранспортних засобів категорії D та правила їх технічної експлуатації;
будову, правила експлуатації й технічного обслуговування причепів; основи
керування автотранспортними засобами; особливості керування автотранс
портними засобами, що призначені для перевезення пасажирів; можливі
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причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; характер
впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху;
несправності, що виникають у процесі експлуатації автотранспортних засобів,
способи їх виявлення й усунення; порядок проведення технічного обслугову
вання; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під
час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи
на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо,
мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів
на відкритій стоянці та в гаражі; тарифи на послуги перевезень пасажирів;
перелік категорій пасажирів, які мають право безоплатного проїзду; правила
надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних при
год; правові основи та відповідальність за порушення правил дорожнього
руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної
шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні
вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад
з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими
навчальними планами й програмами підготовки водіїв транспортних засобів ка
тегорії D та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення категорій
B, C1, C, D1 або кількох з них, — безперервний трирічний стаж керування від
повідним транспортним засобом та відповідна підготовка на право керування
транспортними засобами категорії D.

Водій автотранспортних засобів категорії BE, C1E, CE, D1E, DE
(керування составами транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, яким водій має право керувати,
але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів)

Завдання
та обов’язки.
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Керує составами транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, але
який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів, за різ
них дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень
вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранс
портного засобу. Керує спеціальним обладнанням, що встановлене на них. Бук
сирує автопричіп повною масою більше 750 кг. Перевіряє технічний стан состава
перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність облад
нання состава транспортних засобів відповідно до вимог стандартів, що стосують
ся безпеки дорожнього руху й охорони навколишнього середовища. Подає состав
для навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження,
розміщення та кріплення вантажів (у т. ч. небезпечних, великовагових, негабарит
них) у кузовах состава транспортних засобів. Усуває технічні несправності, які ви
никають під час роботи состава на лінії та не потребують розбирання механізмів.
Виконує регулювальні роботи. Керує составами транспортних засобів, що облад
нані спеціальними звуковими та світловими сигналами, що дають право на пере
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вагу під час пересування на дорогах. Заправляє тягач пальним та іншими експлу
атаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу доме
дичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

Повинен
знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила
дорожнього руху; правила перевезення вантажів (у т. ч. небезпечних, великоваго
вих, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначен
ня, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів
і систем составів транспортних засобів категорії BE, C1E, CE, D1E, DE та правила
їх технічної експлуатації; особливості керування составами транспортних за
собів; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання
їм; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпе
ку руху; несправності, що виникають у процесі експлуатації составів транспорт
них засобів, способи їх виявлення й усунення; порядок проведення технічного об
слуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії
під час технічного обслуговування составів транспортних засобів та під час ро
боти на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо,
мастила, електроліт та інше); правила зберігання составів транспортних засобів
на відкритій стоянці та в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим
під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи й відповідальність за по
рушення правил дорожнього руху, правил експлуатації составів транспортних за
собів, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні
вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад
з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими
навчальними планами й програмами підготовки водіїв составів транспортних
засобів категорії BE, C1E, CE, D1E, DE та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які
мають посвідчення категорій B, C1, C, D1, D або кількох з них, — безперервний
річний стаж керування відповідними транспортними засобами та відповідна
підготовка на право керування составами транспортних засобів з тягачем кате
горії BE, C1E, CE, D1E, DE. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів —
спеціальна підготовка за типовими навчальними планами й програмами підго
товки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж
роботи — не менше трьох років на транспортному засобі відповідної категорії.
Примітка.
1. У процесі роботи суб’єкт господарювання може присвоїти водію кваліфіка
цію II чи I класу.
Для присвоєння II класу в посвідченні водія повинен бути дозвіл на керування
транспортними засобами категорій B, BE, C, CE або DE (D), а також безперервний
стаж роботи водієм III класу в даного суб’єкта господарювання — не менше трьох
років.
Для присвоєння I класу повинен бути дозвіл на керування транспортними за
собами категорій B, BE, C, CE, D, DE, а також безперервний стаж роботи водієм
II класу в даного суб’єкта господарювання — не менше двох років.
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2. Введення цих змін не впливає на раніше присвоєні класності суб’єктами го
сподарювання.
3. Поряд із кваліфікаційними вимогами, викладеними для водіїв транспорт
них засобів усіх категорій, усі водії повинні дотримуватись вимог, визначених
чинними законодавчими та нормативно-правовими актами, а також режимів
робочого часу та часу відпочинку.

Водій мототранспортних засобів
Завдання
та обов’язки.

Керує транспортними засобами, які відносяться до категорії A1, A, B1 (мототранс
портні засоби), за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього
руху. Забезпечує належний технічний стан мототранспортного засобу. Забезпе
чує справність його обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосують
ся безпеки дорожнього руху й охорони навколишнього середовища. Виконує
роботи зі щоденного технічного обслуговування транспортного засобу. Усуває
технічні несправності, які виникають під час експлуатації та не потребують роз
бирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє мототранспортні
засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню
документацію. Надає першу домедичну допомогу потерпілим під час дорож
ньо-транспортних пригод.

Повинен
знати:

законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила
дорожнього руху; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів,
складових одиниць, механізмів і систем мототранспортних засобів та правила їх
технічної експлуатації; основи керування мототранспортними засобами; мож
ливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; причи
ни виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впли
ву кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; правила
безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслу
говування мототранспортних засобів та під час експлуатації; особливості кори
стування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, оливи, охолоджуючі
рідини, електроліт та інше); правила надання першої допомоги потерпілим під
час дорожньо-транспортних пригод; правові основи та відповідальність за по
рушення правил дорожнього руху та правил експлуатації транспортного засобу,
завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні
вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад
з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими на
вчальними планами й програмами підготовки водіїв транспортних засобів кате
горії A1, A, B1 та кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу роботи. 
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ІНТЕРВ’Ю

Особливості управління

віддаленими працівниками
Хоча віддалена робота перестала бути чимось
надзвичайним для України, управління персоналом,
який працює на значній відстані від офісу компанії,
має свої особливості. Саме про них ми говоримо
з Вікторією Скорботою, директором з розвитку
4Service Group. Ця компанія надає послуги
з управління сервісом, а в її штаті працює велика
кількість віддалених працівників

«Кадровик»: Як ви розпочинали роботу
з віддаленими працівниками?
Вікторія: Налагодити віддалену роботу нам
допомогла криза 2008 року. Адже якщо
йдеться про скорочення бюджетів, ти розумієш, що маєш можливість не втратити якість
тільки в одному випадку — якщо вивести людей з офісу і встановити їм зручний графік роботи. У нас на сьогодні понад 300 віддалених
працівників в Україні. Уявіть, що означає розмістити таку кількість людей в офісі. У такому
разі ми б не змогли бути конкурентоздатними
на ринку. Тому хочеш не хочеш, а довелося
частково перейти на віддалений режим роботи. Криза — це двигун прогресу, адже коли
тебе заганяють у рамки, доводиться з них виходити, шукати для цього нові способи й вірити в те, що робиш.
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«Кадровик України»: Вікторіє, розкажіть
про особливості управління віддаленими
працівниками
Вікторія Скорбота: По-перше, слід розуміти, що

у віддалених працівників потрібно вкласти набагато більше, ніж в офісний персонал. Людина,
яка працює віддалено, відчуває себе відірваною
від компанії, тому залучити її до корпоративної
культури значно складніше. Адже вона не бачить
своїх колег і керівника щодня. Звісно, є сучасні засоби зв’язку, ми постійно спілкуємось на
корпоративній платформі, а також через Skype,
Viber, по телефону. Але тим не менше людина
працює сама по собі, і вплив на неї ми маємо не
такий вагомий, як на офісний персонал.
Під час прийняття на роботу віддалених працівників ви маєте чітко усвідомлювати вимоги
до них, зокрема, чи працівник має бути доступ-
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ним кожного дня чи тільки в певні дні. Персонал,
який працює віддалено, може мати той же функціонал, що й офісний. Якщо використовувати правильний підхід у роботі з фрілансерами, то можна
буде вивести велику кількість фахівців за межі офісу без втрат для бізнесу.
Серед працівників, зайнятих на віддаленій роботі на умовах часткової зайнятості, досить висока
плинність. Отже, в штаті має бути людина, яка постійно підбиратиме нових працівників, навчатиме їх
та контролюватиме їх роботу. Від людей, які безпосередньо працюють з фахівцями за межами офісу,
залежить якість роботи останніх. Вони мають вміти розподіляти роботу, визначати її обсяг і строки
виконання для кожного працівника. Віддалений
персонал слід постійно підтримувати та приділяти
йому увагу. А для цього необхідно володіти бездоганними навичками спілкування на відстані.
Уточнення: йдеться лише про наших постійних
працівників. Ми також активно співпрацюємо з таємними покупцями, які допомагають нам виконувати нашу місію та поліпшувати сервіс клієнтів компанії. Але вони не є нашим персоналом. До речі, багато офісних працівників компанії починали саме з
роботи таємними покупцями. Я пишаюся цим, адже
компанія багато вкладає у розвиток свого персоналу, мотивує зростати в професійному плані.

«Кадровик»: Як іще компанія мотивує
віддалених працівників?
Вікторія: Програми мотивації відрізняються залеж-

но від категорій працівників. Одні з них працюють
вдома, але є штатними працівниками і виконують
ту ж роботу, що й офісні. Інші працюють постійно,
але отримують заробітну плату за результатами
виконаного проекту. І окрема категорія — це аналітики, які виконують для нас дослідження й отримують оплату за виконану роботу.
Працівників ми заохочуємо не лише матеріально, а й застосовуємо нематеріальні форми мотива-
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ції: проводимо різні змагання, конкурси, рейтинги.
Крім цього, ми надаємо можливості для кар’єрного
зростання. Віддалені працівники, як і офісні, можуть
переходити з однієї посади на іншу.
Насправді ми не вигадали нічого нового. На мою
думку, будь-яка система мотивації має народжуватися з того, яких цілей хоче досягти компанія і які
можливості вона має. Звісно, створюючи систему
мотивації слід розуміти, що лише матеріальним заохоченням не обійтися. Для віддалених працівників
кар’єрне зростання і визнання також мають велике
значення.
Якщо для офісних працівників додатковим мотивуючим заходом є поїздки за межі офісу, то віддалених, навпаки, мотивує відвідання офісу. Коли
такий працівник приїжджає в офіс і особисто знайомиться з людьми, з якими він щодня спілкується
по телефону або через Skype, це позитивно впливає
на його роботу.
Нещодавно ми возили віддалених працівників
компанії на зустріч з одним з наших банківських
клієнтів. Вони були присутніми на всіх зустрічах,
їздили до відділення банку, спостерігали за обслуговуванням клієнтів, спілкувалися з ними. На
зустрічі були присутні 10 працівників, а на виході
ми отримали мотивований склад із фахівців всього
підрозділу, а це більш ніж 70 осіб. Адже працівники, запрошені на зустріч, захоплено розповідали
про неї колегам.
Важливо також усвідомлювати, що жоден інструмент мотивації не працює вічно. Фрілансери
більше ніж офісні працівники потребують запровадження нових систем та методів нематеріальної
мотивації.

«Кадровик»: Як ви компенсуєте нестачу
особистого спілкування?
Вікторія: Час від часу ми проводимо корпоративи,
на які запрошуємо віддалених працівників. Постійно підтримується зв’язок з керівником і куратором,
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відбувається обмін досвідом, спільні чати, конференції.
Часто люди чують лише голос один одного і бачать тільки те, що написано в чаті. Важливо, щоб
вони мали спільне бачення та спільні цінності. Новий офісний працівник, якого ми приймаємо на роботу і який співпрацюватиме з віддаленим персоналом, обов’язково має спробувати себе в ролі того
чи іншого дистанційного працівника, з яким йому
доведеться працювати. Упродовж певного часу він
має виконувати його роботу, щоб зрозуміти, з якими труднощами він зіткнеться.
Віддалені працівники не мають змоги бачити,
що відбувається в нашому офісі. Тому ми записуємо для них відео, вітаємо зі святами, розповідаємо
про цікаві події. Про важливі заходи обов’язково
інформуємо всіх працівників, у тому числі віддалених, адже вони мають розуміти, що є частиною
нашого колективу.
Недостатньо створити корпоративну культуру
лише в офісі. Вона має існувати у взаєминах між
людьми, а не на якійсь конкретній території.

«Кадровик»: Тобто важлива не тільки посада, яку
обіймає працівник, а й його роль у компанії?

«Кадровик»: Як саме залучити до корпоративної культури віддалених працівників?

«Кадровик»: Які труднощі виникають
у роботі з віддаленими працівниками?

Вікторія: Як я вже згадувала, віддалений персонал

Вікторія: Коли ви починаєте працювати з відда-

потребує більше уваги, йому слід приділяти більше
часу, частіше виходити на зв’язок, частіше хвалити.
Не можна набрати фрілансерів і очікувати від них
віддачі, не приділяючи їм достатньо уваги. Їх не
можна комусь передати, іншому фахівцю або залишити наодинці з їхніми проблемами. Навіть якщо
керівник захворів або пішов у відпустку, з віддаленими працівниками завжди має бути контакт, вони
не повинні залишатися поза увагою.
Люди мають розуміти, яке місце вони посідають
у загальній системі, що залежить саме від їхньої роботи. Якщо вони усвідомили, що мають вагоме значення для компанії, то й компанія означатиме для
них багато.
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Вікторія: Так, я впевнена, що особистість завжди

має значення. Ми не прагнемо створити армію
безликих солдатів. Наші працівники мають свої
цінності, можливості, проблеми. Всі вони різні, і це
чудово. Вони роблять одну справу, але кожний посвоєму. Людина обирає спосіб виконання роботи
залежно від конкретних обставин або ґрунтуючись
на власному досвіді. І це насправді розвиває і працівників, і компанію, оскільки лише так народжуються нові ідеї, створюються нові продукти або
інструменти роботи. Ніхто не зробить цього краще,
ніж люди, які працюють на передовій.
Звісно, неможливо мати на 100 % мотивований
і відданий персонал. Але якщо ви правильно мотивували хоча б частину, отримаєте хороший фідбек. Людям потрібно дати можливість проявити
себе. А якщо ви їм кажете лише «копати звідси і до
обіду», і більше від них нічого не потрібно, то ви й
справді більше нічого не отримаєте.

леним персоналом, складно відразу зрозуміти, які
саме люди вам потрібні. Складно із самого початку
побудувати систему, яка працюватиме. Складно навчитися контролювати всі ланки робочого процесу,
якщо велика кількість працівників виконує роботу
поза офісом. Важко повірити в те, що це можливо,
і підібрати інструменти, які працюватимуть саме
у вас. Адже інколи хочеться повного залучення до
роботи і здається, що якщо не бачиш людей, то й не
можеш їх проконтролювати.
Але мабуть найскладніше — це перенести на віддалений персонал корпоративну культуру. Зробити так,
щоб усі працівники пишалися компанією, в якій працюють. І якщо це вдалося — все інше також вийде. 
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Успішна кар’єра в HR:

кому, коли та
з чого починати

Лариса Лебеденко,
HR-консультант

Лариса Лебеденко народилася в Києві. Філолог за фахом. Закінчила факультет романо-германської філології Київського
національного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Після закінчення університету сім років працювала у видавництві Національної академії наук України «Наукова думка»
спочатку перекладачем, згодом редактором. Потім три роки працювала перекладачем та менеджером проектів у голландській компанії «Тебодін Україна».
У 1997 р. розпочала кар’єру в компанії AVON, де була першим співробітником і будувала компанію з початку її діяльності
в Україні. За 17 років з нуля створила відділ управління персоналом, перетворивши його на великий професійний та
ефективний підрозділ, що відповідає найвищим стандартам міжнародних корпорацій. З 1997 р. обіймала посаду директора з персоналу в Україні, а з 2008 р. — в Україні та Грузії. За час роботи в AVON здобула професійну освіту у сфері
людських ресурсів.
З 2014 до 2015 р. працювала в Амстердамі (Голландія) директором з управління персоналом відомої в усьому світі кавової компанії Douwe Egberts. Після завершення проекту злиття компаній Douwe Egberts та Jacobs повернулася в Україну.
У даний час консультує з питань HR та працює над створенням власного стартапу.

П

’ятнадцять років тому я шукала для відділу
маркетингу спеціаліста з друкованої продукції. Обіймаючи посаду директора з персоналу, часто відбір проводила я сама і особисто інтерв’ювала кандидатів. Після десятка
невідповідних претендентів, коли вже починав
псуватися настрій, на співбесіду прийшла дівчина,
і після перших хвилин розмови з нею я зрозуміла, що хочу, щоб вона працювала в нашій
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компанії. Яскрава, смілива, але без зухвалості,
вміє говорити й слухати, мислить, аналізує,
до місця жартує, усміхається, розповідає про
роботу в команді та взаємини з колегами, наводить приклади конфліктних ситуацій і можливих
виходів з них. Тоді я вирішила, що не віддам
її в маркетинг: така людина мені самій потрібна.
Надто вона підходить для роботи в HR. Вона давно
пішла з тієї компанії, відкрила свою справу, про-
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водить тренінги, консулькими ресурсами. Їм просто
Кар’єра в HR має бути свідомим,
тує, навчає, займається
протипоказаний HR.
ніким не нав’язаним вибором,
коучингом, фасилітацією,
Мій досвід свідчить, що
навіть якщо на цей шлях вас
рекрутингом і є людиною,
в HR потрібно йти тому, хто
«винесло» несподівано. Для такої
про яку сміливо можна
готовий присвятити себе
сказати: успішний профе- кар’єри потрібна добре продумана людям і хто справді любить
сіонал, який реалізувався у стратегія розвитку й готовність людей, кому вони цікаві.
сфері управління персонаЦе не гучні слова. Любити
присвятити себе людям
лом.
людей — це не означає без
Ця історія — красноупину з ними розмовляти.
мовна ілюстрація до відпоЦе не означає намагатися
віді на запитання: кому варто починати кар’єру в їм догодити. Це навіть не означає не конфліктуваHR?
ти з ними і не сперечатися. Це означає з повагою
Не буду детально описувати подальшу історію і довірою ставитися до кожного, розуміти мотиваїї кар’єрного зростання, лише зауважу, що зараз цію і вчинки людей, нести відповідальність за них.
вона успішний HR-менеджер.
Це означає знаходити правильний підхід до абсолютно різних людей, часто несхожих на тебе самого. Не боятися тих, хто сильніший за тебе, підтягуКому починати
вати тих, хто слабкіший.
Тому, хто прагне бути хорошим HR-менеджеІсторій, подібних цій, у мене безліч. За 18 років ро- ром, потрібно в словосполученні «human resources»
боти директором з персоналу я бачила і вчительку (дослівно — людські ресурси) бачити не лише сломолодших класів, яка стала успішним бізнес-пар- во «ресурси», які потрібно відібрати, навчити, мотнером, і хіміка, який став професійним менедже- тивувати, оцінити, просунути кар’єрними сходами
ром з компенсацій і пільг, і викладача англійської, і, якщо не справляється з роботою, звільнити. Хороякий зробив блискучу HR-кар’єру.
ший HR-менеджер у своїй щоденній роботі акценУ той же час мені доводилося зустрічати і не дуже туватиме на слові «людські», що означає індивідууспішних HR-фахівців, які здобули спеціальну альний підхід, незважаючи на зростання знеособлеосвіту, закінчили вуз за фахом «Управління персо- ності й стандартизацію в умовах швидкого розвитку
налом», але так і не зрозуміли, як же цим персона- бізнесу.
лом ефективно управляти. Доводилося працювати
І тут велике значення має баланс. Важливо
з освіченими, розумними, сильними і технічно під- не вдаватися до крайнощів, не намагатися зробити
кованими HR-менеджерами, які добре пам’ятають добре всім. У бізнесі HR-менеджер має бути не ховсі HR-процеси і вміють швидко прорахувати біз- рошим для всіх, а ефективним. При цьому важливо
нес-кейс за кількістю ресурсів для нової організацій- пам’ятати, що люди добре відчувають фальш. Які б
ної структури при необхідному скороченні витрат хитромудрі мотиваційні програми не вигадував HRна персонал. Але це вміння не зробило їх успішними спеціаліст, які б приголомшливі корпоративні захой ефективними HR-менеджерами, яких поважають ди не влаштовував, люди не повірять, що вони для
і цінують підлеглі, колеги та керівники. Вони мають компанії не просто ресурс.
професійні навики, але їм не вистачало людських
Обираючи професію HR-менеджера, дуже важякостей, так необхідних тому, хто управляє людсь- ливо, щоб цей вибір не відбувся «за залишковим
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принципом». Адже як інколи міркують? «У фінансовому відділі я, мабуть, не зможу працювати,
немає відповідної освіти, у відділі інформаційних
технологій теж… Можна в маркетинг спробувати.
Там цікаво — реклама, зйомки, листівки, тусовки.
Ну а якщо в маркетинг не візьмуть, тоді в HR. Там
суцільне спілкування, навчання, вечірки». Я, звичайно, перебільшую, але зустрічала й такий підхід.
Це безвихідь. Кар’єра в HR має бути свідомим, ніким
не нав’язаним вибором, навіть якщо на цей шлях вас
«винесло» несподівано. Для такої кар’єри потрібна
добре продумана стратегія розвитку й готовність
присвятити себе людям.

Коли і з чого починати
Починати ніколи не пізно. Звичайно, в ідеалі потрібно здобути профільну освіту, прийти в хорошу компанію на посаду фахівця або навіть
асистента у HR-відділ, а там вже зрозуміти всю
кухню зсередини. Але інколи буває й по-іншому.
Працює людина у відділі продажів або логістики.
Сумлінно працює, проявляє всі необхідні компетенції й навіть більше. Паралельно бере участь
у проектах інших відділів, бере на себе додаткову
відповідальність, починає навчати новачків, пропонує вдосконалення в структурі відділу, залучається до вирішення складних ситуацій у відділі
та виконує багато інших завдань, що виводить
її в поле зору керівництва. І тут всім стає очевидно, що ця людина має HR-талант. Залишається
навчити людину професійним навичкам, відправити на тренінги або навіть до інституту здобувати другу освіту. І успіх забезпечений.

Що далі
HR-менеджер впливає на ефективність бізнесу
завдяки людям, які його створюють. Тому, маючи
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базові знання HR-процесів, важливо якомога швидше починати розуміти бізнес компанії. Для цього
може знадобитися час, інколи навіть чимало. Все
залежить від сфери діяльності компанії, складності
її структури та комплексності бізнес-процесів. Без
знань про компанію ніяк не обійтися. Це раніше
вважалося, що для HR-менеджера не має значення,
в якій компанії працювати. Насправді ж має! Навіть
досконало знаючи HR-процеси, неможливо бути
ефективним без знання специфіки бізнесу. Інакше ти
не зможеш приймати правильні рішення ні в рекрутингу, ні в мотивації, оцінці, розвитку талантів, бюджетуванні та інших важливих для компанії речах.
HR-менеджер відповідає за організаційний розвиток. І для того щоб ефективно проводити реорганізацію та правильно планувати структуру, потрібно
розуміти стратегію й потреби бізнесу. Саме тому
в «правильних» компаніях HR-директор завжди є
членом ради директорів і суттєво впливає на політику компанії. У поєднанні зі щирою зацікавленістю
в успіху компанії це призводить до високих результатів.
Отже, перше — базові професійні знання, друге — розуміння бізнесу компанії.
Далі — постійний розвиток навиків, професіоналізм. Важливо приділити цьому значну увагу. Світ
змінюється, старі моделі бізнесу перестають працювати. Потрібно стежити за новими тенденціями,
прагнути отримати комплексний досвід і адаптуватися до нових умов. Цифрові технології неймовірними темпами заповнюють наше життя і проникають в усі робочі процеси, змінюючи підходи в роботі. Наприклад, сьогодні звичним явищем є пошук
працівників через соціальні мережі (LinkedIn) або
резюме претендента у вигляді 30-секундного відео
ролика про себе.
Для HR-менеджера важливо не боятися змін.
Якщо старі процеси перестають працювати, їх потрібно відкинути або кардинально змінити. Наприклад, мені тепер здається, що нинішня модель
оцінки роботи в багатьох компаніях стала неефек-
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тивною. Вона залишилася
багато. Насамперед те, чи
HR-менеджер створює імідж
громіздкою і часто неспраполюбиш ти HR усім серкомпанії, своєю поведінкою
ведливою, особливо за нацем, чи зумієш зрозуміти,
формуючи сприйняття
явності так званої кривої
твоє це чи не твоє. Адже
її людиною. І він має бути
розподілу оцінок (forced
коли ти щось починаєш роздатний і готовий взяти цю
distribution). Але це вже
бити, ти не можеш відразу
тема окремої дискусії.
стати в цьому найкращим
відповідальність на себе
Отже, третє — постійфахівцем. Потрібен хтось,
ний розвиток і вдоскохто повірить, спрямує, підналення, який би рівень
коректує дії або чесно й арв ієрархії HR-структури ви не займали — від аси- гументовано вкаже, що тобі краще зайнятися бухстента до директора.
галтерією чи логістикою.
Четвертим важливим пунктом я б поставила
Мені в житті дуже пощастило. На моєму кар’єрвміння будувати взаємини на всіх рівнях. Адже ному шляху було багато гідних людей, які так чи
не важливо, яку роль ти відіграєш у HR-відділі — інакше вплинули на мою долю. Починаючи з мого
директор ти, бізнес-партнер, фахівець з компен- першого керівника, який 18 років тому побачив
сацій і пільг або адміністратор, тебе сприймають в мені, як він казав, «справжнього HR-менеджера»,
як «знавця людських душ» і чекають від тебе ро- повірив у мене і дав поштовх у майбутнє, і закінчузуміння й участі. І твоє завдання — брати участь ючи людьми, яких я зустріла зовсім недавно, прау процесах так, щоб не порушити найскладнішо- цюючи за кордоном, у новій і незвичній для себе
го балансу — балансу між інтересами співробіт- атмосфері, в іншому культурному середовищі. Я баника та компанії.
гато чому вчилася в інших, вбирала, спостерігала,
Загалом HR — це точка зіткнення людини з ком- робила висновки, помилялася, виходила зі складних
панією. З найпершої хвилини, з інтерв’ю. Скільки ситуацій, змінювалася і допомагала змінюватися
разів я чула щось на кшталт: «Після бесіди з HR- іншим. І тепер мені дуже подобається спостерігати
спеціалістом мені розхотілося працювати в тій ком- за успіхами тих, в кого я вірила.
панії». Саме HR-менеджер створює імідж компанії,
На завершення хотіла б сказати, що починати
своєю поведінкою формуючи сприйняття її люди- потрібно з цих п’яти пунктів, в яких, зрозуміло, є
ною. І він має бути здатний і готовий взяти цю від- багато підпунктів, пов’язаних з підвищенням проповідальність на себе.
фесіоналізму та набуттям лідерських якостей. Але
І останнє за списком, але не за важливістю — це вже інша історія.
Головне, пам’ятайте: зміст вашого життя заце наявність правильного Наставника або Ментора. Так, саме з великої літери. Формально або лежить лише від вас самих. Адже люди, захоп
не формально, але хтось виконуватиме цю роль лені своєю професією, завжди виглядають щасдля тебе в компанії. І від цієї людини залежатиме ливими! 
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