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Людину роблять щасливою три речі:
любов, цікава робота та можливість подорожувати.
Іван Бунін

Школярі з нетерпінням чекають на свято останнього дзвоника, яке для більшості з них означає початок літніх канікул.
Працівники також мають надію на відпочинок, хоча й не такий
тривалий, як у дітей. Взяти відпустку саме влітку мріє більшість із нас. А ось кадровій службі у зв’язку з цим доводиться
вирішувати чимало питань, пов’язаних з наданням відпусток
працівникам підприємств. Отже, щоб полегшити вам роботу,
шановні колеги, ми підготували кілька «літніх» тем — це особливості надання відпусток та путівки від підприємства. Також
нагадуємо, що мінімальна тривалість щорічної основної відпустки становить наразі 24 календарних дні, а не 28, як це
передбачено проектом Трудового кодексу.
Хтось вирушить на дачу, хтось — на море чи в гори насолоджуватися чудовими краєвидами, а комусь, можливо, пощастить побувати і там, і там…
Тож бажаємо вам цікавих подорожей та життя, наповненого
любов’ю! Та після повернення не забувайте, що на вас чекає
цікава робота та не менш цікаві й корисні статті, підготовлені
фахівцями нашого журналу.
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.04.2016 р. – 5370
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

9 Лист Міністерства соціальної політики України

про надання роз’яснення від 10 червня 2015 р.
№ 232/06/186-15
10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо оплати праці працівника під час відрядження від 6 березня 2015 р. № 141/18/99-15
11 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо повернення на роботу після служби від
24 листопада 2015 р. № 1526/13/84-15
12 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо затвердження посадової інструкції від
25 листопада 2015 р. № 713/13/116-15
13 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
індексації заробітної плати при неповному робочому
часі від 25 лютого 2016 р. № 75/10/136-16
14 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо обчислення середньої заробітної плати від
11 січня 2016 р. № 11/13/84-16
15 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо припинення трудового договору за сумісниц
твом від 2 березня 2016 р. № 60/06/186-16
16 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо врахування премій, які нараховані в грудні
2015 р. для «обнуління» індексації, при обчисленні середньої зарплати від 11 квітня 2016 р.
№ 405/13/84-16
17 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо розірвання трудового договору в разі смерті працівника від 10 червня 2015 р. № 230/06/
186-15
17 Лист Державної служби України з питань праці
щодо навчання з питань охорони праці та проведення інструктажів від 5 січня 2016 р. № 63/4/4.4ДП-16
18 Лист Державної служби України з питань праці
щодо охорони праці від 18 грудня 2015 р.
№ 5820/0/4.4-06/6/ДП-15
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19 Лист Державної фіскальної служби України

щодо оподаткування матеріальної допомоги від
18 грудня 2015 р. № 11838/Т/99-99-17-03-03-14
20 Лист Державної фіскальної служби України
щодо окремих питань трудового законодавства
та нарахування єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування від
10 травня 2016 р. № 10309/6/99-99-13-02-03-15
22 Додаток до листа Виконавчої дирекції ФСС з
ТВП щодо сплати єдиного соціального внеску
фізичних осіб — підприємців від 29 квітня
2016 р. № 2.4-46-674
25 Додаток до листа Виконавчої дирекції ФСС з
ТВП від 17 травня 2016 р. № 2.4-46-753

26 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Юридична консультація

32 Олександр Філіпов

Комерційна таємниця на підприємстві

Комерційною таємницею можуть бути відомості
технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до законодавства не можуть бути віднесені до
неї. Про те, як визнати інформацію комерційною таємницею, обов’язок працівника зберігати комерційну таємницю, відповідальність за її розголошення,
функції кадрової служби у сфері захисту комерційної таємниці піде мова в статті

Оплата праці:
доступно для кадровика

39 Олена Ткаченко

Системи преміювання на підприємстві

У попередніх номерах було розглянуто систему матеріального стимулювання праці, а саме доплати
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та надбавки. До неї також належить і преміювання
працівників. Преміювання — один з найкращих видів мотивації персоналу. У статті мова піде про види
преміювання, які може застосувати керівник, та про
документи, які необхідно оформити для виплати
премій

Зміни в законодавстві

49 Юрій Юров

Чергова зміна до Класифікатора професій

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 4 березня 2016 р. № 394 було затверджено Зміну № 4 до Національного класифікатора
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010. Які
саме зміни внесено до КП, дізнаєтесь зі статті

«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

52 Олександр Клименко

Кодекс України про адміністративні правопорушення: що варто знати кадровикам

Кодекс великий за обсягом і містить складну юридичну термінологію, тому в статті зупинимося насамперед на тих його нормах і положеннях, які найбільше стосуються кадрової справи та питань сфери
управління персоналом. Щоб краще орієнтуватися
в цьому складному документі, автор розподілив адміністративні правопорушення залежно від їх видів,
а також категорій працівників та сфер діяльності,
яких вони можуть стосуватися. У статті мова йтиме
про види адміністративних стягнень, порядок їх накладення, про стягнення за правопорушення у сфері
праці тощо

62 Відповіді на запитання
66 Календар
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ПРАКТИКА
Кадрові документи

68 Віктор Рожнов

Військовий облік на підприємстві: законодавчі аспекти та практичні рішення

У першій частині статті було детально розглянуто
питання ведення військового обліку на підприємстві.
Зокрема, наведено зразки наказів про покладення
на працівника обов’язків з ведення військового обліку, журналів обліку змін особистих відомостей
військовозобов’язаних і призовників та перевірок
стану обліку військовозобов’язаних і призовників,
Правила військового обліку громадян України. На завершення теми пропонуємо ознайомитися з питаннями бронювання військовозобов’язаних, оформлення
призову працівників на військові збори та військову
службу під час мобілізації та наведемо приклад заповнення розділу ІІ «Відомості про військовий облік»
особової картки форми № П-2

Діловодство

73 Олена Загорецька
Оформлення протоколів
Пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими ви-
дами протоколів та загальними вимогами до оформлення тих із них, що створюються в процесі управлінської діяльності переважної більшості юридичних
осіб, відповідно до чинного національного стандар-
ту на оформлення організаційно-розпорядчих до-
кументів

Актуальна тема

80 Галина Фольварочна

Відпочинок працівників: особливості надання відпусток у запитаннях та відповідях
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У статті розглянемо, хто й коли має право на щорічну відпустку повної тривалості, як надавати її новим
працівникам, як використовувати щорічну відпустку
перед звільненням, під час переведення на інше підприємство та виплачувати компенсацію за її невикористання

Пільги працівникам

87 Ярина Арсеньєва

Путівки від підприємства: оформлюємо та
видаємо правильно
Підприємство має право розпоряджатися власними
коштами так, як вважає за потрібне. І зазвичай їх частину воно витрачає на заохочення своїх працівників,
одним із видів якого є забезпечення їх путівками на
лікування та відпочинок. З приходом літа згадане
питання набуває все більшої актуальності, тому в
статті розглянемо, як це має відбуватися, як обліковувати путівки та в яку суму обійдеться працівникові
«безкоштовна» або частково оплачена путівка

Робочий час

95 Галина Казначей

Деякі особливості застосування підсумованого обліку робочого часу

Через запровадження підсумованого обліку робочого
часу як кадровиків, так і бухгалтерів часто охоплює
збентеження та виникає велика кількість запитань.
У статті розглянемо основні поняття та особливості
застосування підсумованого обліку робочого часу та
відповімо на запитання, які надходять від читачів

Зразки посадових інструкцій

101 Посадова інструкція ресепшіоніста

4

Кваліфікаційні характеристики

102 Нові кваліфікаційні характеристики
інженера-технолога-протезиста, технолога
ортопедичного, техніка-протезиста-ортезиста

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

108 Як підвищити залученість персоналу?
Тема залученості персоналу залишається актуальною для українських HR-менеджерів. Адже залученість як найвищий ступінь мотивації працівників має
неабияке значення і для досягнення цілей компанії,
і для її розвитку, і для утримання персоналу в складні
часи. Як HR-менеджер може вплинути на рівень залученості працівників, що для цього потрібно і, що
не менш важливо, чого не слід робити та з чого почати — тема нашого інтерв’ю з Оленою Галушко,
начальником відділу персоналу ПрАТ «МетЛайф» —
компанії, яка входить до складу міжнародного страхового холдингу MetLife, Inc.

НR-практика

111 Станіслава Стефановська
Командний гравець: середовище існування
У цій статті хотілося б, з одного боку, розглянути
таке популярне в бізнес-середовищі поняття, як «команда» (мала група людей), з позиції HR-практика
через призму класичної соціальної психології. А з
іншого — розібратися з кризами члена цієї команди
та розглянути HR-методи допомоги працівнику. Тож
спробуємо…
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

6

В

Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які
брали участь у ліквідації наслідків
інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї»
від 21 квітня 2016 р. № 1339-VIII

несено зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Зокрема,
встановлено, що пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11–12, 20, 23 і 27
частини першої статті 20, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той)
не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю
в ліквідації інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та
здійсненні на них регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної
категорії померлих громадян видається посвідчення в порядку, встановленому КМУ.
Закон набрав чинності 22 травня 2016 р.

Закон України «Про внесення змін
до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
щодо супроводження військово
службовців при продовженні лікування у санаторно-курортних закладах» від 12 квітня 2016 р. № 1079-VIII

В

несено зміни до пункту 3 статті 11 Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Ними передбачено, що військовослужбовцям, які направляються до санаторно-курортного закладу для продовження лікування відповідно до висновку військово-лікарської комісії після стаціонарного лікування в госпіталі, путівки надаються безоплатно. У разі направлення до санаторно-курортного закладу
для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі військовослужбовця, який за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги
відповідно до висновку військово-лікарської комісії, особі, яка його супроводжує, безоплатно надається путівка до цього санаторно-курортного зак
ладу без права лікування. Особою, яка супроводжує військовослужбовця до
санаторно-курортного закладу, не може бути інвалід I групи та особа, яка не
досягла 16-річного віку.
Закон набрав чинності 6 травня 2016 р.

Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо
соціального захисту резервістів,
які постраждали внаслідок участі в
антитерористичній операції, та членів їх сімей» від 12 квітня 2016 р.
№ 1080-VIII

В

ідповідно до змін передбачено, що:
пенсійне забезпечення резервістів, які стали інвалідами внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення, та членів сімей
осіб, які загинули чи померли внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції
чи забезпеченні її проведення, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» для військовослужбовців відповідних прирівняних посад
та членів їх сімей;
 пенсії особам з числа резервістів, які мають право на пенсію за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб», та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового
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забезпечення, враховуючи оклади за посадою, військовим (спеціальним)
званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види
грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних
прирівняних посад на день звільнення зі служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.
Закон набрав чинності 6 травня 2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про умови оплати праці
працівників патронатних служб в державних органах» від 5 травня 2016 р.
№ 323

З

атверджено розміри посадових окладів працівників патронатних служб у
державних органах.
Постанова набрала чинності 11 травня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Умов, кри
теріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів
керівників державних, у тому числі
казенних, підприємств, що належать
до сфери управління Міністерства
соціальної політики України» від
30 березня 2016 р. № 313

З

Наказ «Про затвердження кваліфікаційних характеристик посад «інженер-технолог-протезист», «технолог
ортопедичний» і «технік-протезистортезист» від 12 квітня 2016 р. № 384

З

атверджено Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадових окладів керівників державних, у т. ч. казенних, підприємств, що
належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України.
Наказ набрав чинності 24 травня 2016 р.

атверджено кваліфікаційні характеристики посад «інженер-технолог-протезист», «технолог ортопедичний», «технік-протезист-ортезист» (повний
текст див. на с. 102).

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Інструкції
про розміри та умови виплати винагороди поліцейським в особливий
період та під час проведення антитерористичних операцій» від 6 квітня
2016 р. № 259
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З

атверджено Інструкцію про розміри та умови виплати винагороди поліцейським в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій. Вона визначає умови та розміри виплати винагороди
поліцейським за безпосередню участь у воєнних конфліктах, під час проведення антитерористичних операцій та інших заходів в умовах особливого періоду.
Наказ набрав чинності 24 травня 2016 р. та застосовується з дня набрання
чинності постановою КМУ «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» від
20 січня 2016 р. № 18, тобто з 21 січня 2016 р.
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НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

З

Наказ «Про затвердження Порядку
визначення спеціальних вимог до
осіб, які претендують на зайняття
посад державної служби категорій
«Б» і «В» від 6 квітня 2016 р. № 72

атверджено Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В». Ним, зокрема, передбачено, що:
 у разі утворення нового державного органу, утворення в державному
органі нової посади державної служби служба управління персоналом організовує розробку та визначення спеціальних вимог до нових посад державної
служби разом із безпосередніми керівниками відповідних структурних підрозділів. Визначення спеціальних вимог може покладатися на інший структурний
підрозділ до утворення служби управління персоналом;
 для посад з однаковими посадовими обов’язками затверджуються однакові спеціальні вимоги;
 розробку та визначення спеціальних вимог забезпечують безпосередній керівник структурного підрозділу та служба управління персоналом. З цією
метою безпосередній керівник структурного підрозділу вносить службі управління персоналом державного органу відповідні пропозиції, які повинні містити специфічні вимоги щодо досвіду роботи, освіти, знань, умінь, компетенцій,
необхідних для ефективного виконання державним службовцем покладених
обов’язків.
Наказ набрав чинності 24 травня 2016 р.

Наказ «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових
справ державних службовців» від
22 березня 2016 р. № 64

З

атверджено Порядок ведення та зберігання особових справ державних
службовців. Він визначає вимоги до ведення та зберігання особових справ
державних службовців (далі — особова справа), а також перелік документів,
з яких формуються особові справи. Порядком, зокрема, передбачено:
 що ведення особової справи державного службовця розпочинається
одночасно зі вступом на державну службу або іншим призначенням на посаду
державного службовця;
 порядок формування особової справи та її послідовність;
 копії документів, які додаються до особової справи;
 порядок зберігання особових справ;
 наведено зразок біографічної довідки;
 опис документів особової справи.

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Постанова «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від
14 березня 2016 року № 167 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від
8 квітня 2016 р. № 7-1
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У

новій редакції затверджено Порядок обліку, зберігання, оформлення та
видачі пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та його органах.
Постанова набрала чинності 17 травня 2016 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10 червня 2015 р. № 232/06/186-15
Про надання роз’яснення
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто <...> лист і в межах компетенції повідомляється.
Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) містить вичерпний перелік підстав припинення
трудового договору.
У той же час КЗпП не містить таких підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця,
які пов’язані з ризиком для життя і здоров’я його працівників.
У разі ухвалення роботодавцем рішення про звільнення працівників він має керуватися нормами КЗпП.
Згідно із пунктом 8 частини першої статті 36 КЗпП додатковими підставами припинення трудового
договору можуть бути підстави, передбачені контрактом.
Зокрема, такою підставою може бути неможливість подальшого виконання обов’язків, передбачених контрактом, внаслідок тих чи інших причин.
Необхідно зазначити, що на законодавчому рівні критерії (ознаки), за якими можна встановити факт
неможливості подальшого виконання обов’язків, передбачених контрактом, не визначені.
У даному випадку сторона контракту, яка запропонувала включити зазначене положення до конт
ракту, має керуватися установчими та іншими локальними актами підприємства.
Зважаючи на надскладну ситуацію на території проведення антитерористичної операції, на нашу
думку, працівники, які не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення антитерористичної операції або які залишаються у таких районах під час проведення антитерористичної операції
і не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП за «прогул».
Зазначене обумовлено необхідністю збереження життя і здоров’я таких працівників та їх сімей і
вважається відсутністю на роботі з поважних причин. У такому випадку за працівниками зберігаються
робоче місце і посада.
Згідно із пунктом 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам на
період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу,
необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після ухвалення
рішення про припинення антитерористичної операції.
Відповідно до статті 153 КЗпП власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від
працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо
створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують,
і навколишнього середовища. На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне
проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони.
У разі відрядження та виконання працівниками своїх трудових обов’язків на робочих місцях, які непідконтрольні роботодавцю, що направив працівників у відрядження, він має вжити заходів щодо організації
та забезпечення охорони праці для працівників, з якими він перебуває у трудових відносинах.
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Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, зокрема від відрядження, небезпечного для
його життя і здоров’я, якщо роботодавець не в змозі вжити відповідних заходів щодо охорони праці.
З іншими питаннями щодо охорони праці рекомендуємо звернутися до Державної служби України
з питань праці.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту                                                                                                     О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 6 березня 2015 р. № 141/18/99-15
Щодо оплати праці працівника під час відрядження
<...>
Стосовно умов оплати праці працівника під час відрядження. Підприємства госпрозрахункової сфери згідно зі статтею 97 КЗпП та статтею 15 Закону України «Про оплату праці» питання оплати праці своїх
працівників вирішують самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територіальними) угодами.
Отже, умови встановлення і розміри оплати праці працівників, в тому числі і за період відрядження,
підприємства визначають самостійно в колективному договорі або іншому локальному акті з дотриманням положень законодавства.
Гарантії за час відрядження встановлені статтею 121 КЗпП та Податковим кодексом України.
Відповідно до статті 121 КЗпП працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата
праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку, що зберігається
за такими працівниками на всі робочі дні у відрядженні за графіком, установленим за місцем постійної
роботи. Тобто у випадку направлення працівника у відрядження необхідно порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку відповідно до умов трудового договору та у випадку, коли денний
заробіток вищий від його середнього заробітку, заплатити за час відрядження заробітну плату, а якщо
вищий середній заробіток, то виплачується середня заробітна плата.
Отже, за час перебування працівника у відрядженні згідно з наказом керівника підприємства йому
мають здійснити виплати, передбачені статтею 121 КЗпП. У разі нарахування сум за період відрядження
в меншому розмірі необхідно провести донарахування розміру оплати за дні відрядження.
Водночас зазначаємо, що відповідно до статті 265 КЗпП особи, винні в порушенні законодавства про
працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Заступник директора Департаменту
соціального страхування та партнерства —
начальник відділу				
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 листопада 2015 р. № 1526/13/84-15
Щодо повернення на роботу після служби
Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянув звернення
<...>, і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прий
нятими на військову службу за контрактом, на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток
на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Відповідно до пункту 2 статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків
особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Згідно зі статтею 26 вищезазначеного Закону особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у
п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.
Частиною другою статті 21 цього Закону передбачено, що громадяни України для виконання
обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, звільняються від роботи на час, необхідний для
виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.
Таким чином, для збереження місця роботи та посади працівник повинен приступити до виконання
обов’язків за трудовим договором наступного дня після дня взяття на військовий облік у районному
(міському) військовому комісаріаті.
Факт початку виконання трудових обов’язків працівником підтверджується відповідним наказом
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу про вихід працівника на роботу. Наказ або
розпорядження є підставою для його табелювання та нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час або виконану роботу. На нашу думку, надання демобілізованим працівником військового
квитка роботодавцю доцільно, оскільки у військовому квитку зазначається дата призову і звільнення з
військової служби та взяття на військовий облік.
Разом із тим працівник має право скористатися щорічною відпусткою або відпусткою без збереження заробітної плати.
Також повідомляємо, що відповідно до пункту 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю
України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до
закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом
у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин робочого дня) без поважних
причин.
Директор Департаменту							
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25 листопада 2015 р. № 713/13/116-15
<...>
Відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю України до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, визначити його робоче місце тощо.
Посадова (робоча) інструкція є саме тим документом, в якому визначено конкретні завдання та
обов’язки працівника, його права та відповідальність.
При наявності посадової (робочої) інструкції потенційний працівник буде чітко знати права та
обов’язки, що покладаються на нього при виконанні ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним
та роботодавцем з приводу їх виконання.
Посадові (робочі) інструкції складаються на основі кваліфікаційних характеристик посад, які наведені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — Довідник).
Довідник складається з Випусків та їх Розділів, які згруповано за основними видами економічної
діяльності, виробництва та робіт.
Кваліфікаційні характеристики визначають перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді
(професії), та забезпечують єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад (професій).
Довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.
Відповідно до Загальних положень Довідника, які містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що
є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника, затвердженого наказом Мінпраці від
29 грудня 2004 р. № 336, посадові (робочі) інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено
основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.
Посадові (робочі) інструкції працівників підприємств, установ, організацій розробляються із дотриманням вимог і норм щодо їх побудови, визначених пунктом 6 Загальних положень зазначеного Довідника, і  вводяться з метою чіткого визначення вимог, що ставляться до певної категорії працівника,
раціонального розподілу обов’язків між працівниками, наділення працівників необхідними правами, підвищення відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.
Отже, посадові (робочі) інструкції розробляють і затверджують роботодавці на основі типових кваліфікаційних характеристик, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність
працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
Посадова інструкція складається із розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв’язки) за
посадою».
Розділ «Кваліфікаційні вимоги» посадової (робочої) інструкції певної посади (професії) містить вимоги до освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст),
професійної підготовки на виробництві та досвіду роботи, а в окремих випадках і додаткові особливі вимоги, якими передбачається належне виконання завдань та обов’язків, виписаних у посадових (робочих)
інструкціях працівників.
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Разом з тим зауважуємо про те, що посадова (робоча) інструкція складається на посаду (професію), передбачену у штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду. Тому у розділі «Кваліфікаційні вимоги» посадової (робочої) інструкції відповідної посади (професії) вимоги до освіти та освітньокваліфікаційних рівнів мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики цієї посади (професії).
Таким чином, при складанні посадової (робочої) інструкції роботодавець не може змінювати кваліфікаційні вимоги до посади (професії) щодо освіти (відповідного напряму підготовки), які передбачені
кваліфікаційною характеристикою цієї посади (професії).
Слід зазначити, що передумовою прийняття на роботу працівника є наявність вакантної штатної одиниці в штатному розписі за відповідною посадою (професією) з визначенням категорії (розряду).
Роботодавець при прийнятті на роботу працівника пропонує йому виконання робіт за посадою (професією) відповідної категорії (розряду), яка передбачена у штатному розписі підприємства.
У пункті 11 Загальних положень Довідника передбачено, що особи, які не мають відповідної освіти
або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та
успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток,
залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії,
якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу.
Статтею 265 КЗпП передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Так, відповідно до частини першої статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення
за порушення вимог законодавства про працю передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької
діяльності.
<...>
Директор Департаменту							

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25 лютого 2016 р. № 75/10/136-16
Відповідно до пункту 4 Порядку КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 (зі змінами; далі — Порядок)
у разі, коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного
робочого часу, а виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.
Це положення стосується працівників, які перебували у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або
працюють на умовах неповного робочого часу тощо.
За час відпустки, відрядження або перебування на лікарняному працівник отримує середню заробітну плату, при розрахунку якої враховуються суми індексації.
З огляду на зазначене та наведені в листі дані, якщо працівнику в січні 2016 р. встановлено неповний
робочий час (чотири години на тиждень) та в цьому місяці він перебував на лікарняному і відпрацював
56 годин, то сума індексації визначається за повний робочий час, а виплачується пропорційно до відпрацьованого часу.
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Спочатку визначається сума індексації за повний робочий час у січні 2016 р., яка становить 252,17 грн
(1378 х 18,3 : 100).
За фактично відпрацьовані години у січні 2016 р. сума індексації становить 93,52 грн (252,17 :
151 х 56).
Директор Департаменту
стратегічного планування та аналізу			             О. Крентовська

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11 січня 2016 р. № 11/13/84-16
Щодо обчислення середньої заробітної плати
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист <...> та повідомляє.
Відповідно до частини другої статті 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) строковий
трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Частиною третьою статті 119 КЗпП передбачено, що за працівниками, призваними на строкову
військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану,
на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце
роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від
підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на
час призову.
Зазначена норма передбачає, що між роботодавцем та працівником, призваним на військову службу
під час мобілізації, на особливий період, зберігаються трудові відносини, а працівник лише увільняється
від виконання виробничих або службових обов’язків. Якщо працівник після закінчення зазначеного періоду не приступить до виконання виробничих або посадових обов’язків, трудові відносини з ним мають
бути припинені.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 КЗпП однією з підстав припинення трудового договору є закінчення строку. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду
на його припинення у визначений сторонами у трудовому договорі строк.
В такому випадку, у разі закінчення строку трудового договору, укладеного з працівником, його дія
може бути припинена.
Обмеження щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, поширюються на звільнення працівників за ініціативою роботодавця (крім
ліквідації підприємства, установи, організації).

14

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Щодо застосування пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 2015 р. № 100
З метою недопущення зниження середньої заробітної плати, у зв’язку з підвищенням на
підприємстві, в установі, організації тарифних ставок, окладів пунктом 10 вищезазначеного Порядку передбачено, що у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно
до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у
розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній
заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
Коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.
У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого
за працівником зберігався середній заробіток (в тому числі мобілізованому працівнику), за цим
заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).
Водночас зазначаємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Департаменту                                                                                                                     О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 березня 2016 р. № 60/06/186-16
З метою реалізації права громадян України на працю працівники укладають трудові договори про
роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Передумовою для укладання
трудового договору є розірвання трудового договору, який був укладений раніше, або укладення трудового договору на роботу за сумісництвом відповідно до постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245, Положення про
умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від
28 червня 1993 р. № 43.
Відповідно до статей 38, 39 Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, та строковий трудовий договір попередивши про це
власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.
Якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема переїзд на нове місце проживання, власник або
уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить
працівник.
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У разі неможливості з певних причин здійснити припинення трудових відносин відповідно до
порядку, встановленого нормами чинного законодавства, зазначені відносини припиняються в судовому порядку.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор
Юридичного департаменту                                                                                                                      О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11 квітня 2016 р. № 405/13/84-16
Щодо врахування премій, які нараховані у грудні 2015 р. для «обнуління» індексації,
при обчисленні середньої зарплати
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування премій при обчисленні
середньої заробітної плати згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим
постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок), та повідомляє.
Пунктом 3 Порядку визначено, що премії, які не носять разового характеру, включаються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження.
Умови преміювання, в тому числі порядок нарахування та розміри премій, визначаються установами
та організаціями самостійно.
Відповідно до пункту 3 постанови КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 9 грудня 2015 р.
№ 1013 міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, голови обласних, Київської
міської державних адміністрацій та інших державних органів у межах передбачених коштів державного
бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів мали вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р.
розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок,
доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з сумою індексації, яка склалась
у грудні 2015 р., з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі
для кожного працівника у грудні 2015 р. перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити
у грудні 2015 р.
Тобто працівникам бюджетних установ виплачувалась у грудні 2015 р. премія за виробничі досягнення у більшому розмірі з урахуванням пункту 3 постанови КМУ № 1013.
Враховуючи вищевикладене, премія працівникам бюджетних установ, яка була виплачена у грудні
2015 р. з урахуванням пункту 3 постанови КМУ № 1013, має враховуватись при обчисленні середньої
заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з Порядком.
Директор Департаменту				
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10 червня 2015 р. № 230/06/186-15
Щодо розірвання трудового договору в разі смерті працівника
<...> Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП) не передбачено підстав для розірвання
трудового договору у разі смерті працівника.
Відповідно до статті 9 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.
Нормами статті 49 ЦКУ передбачено, що актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно
пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість
бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків.
У даному випадку припинення трудового договору провадиться на підставі норм трудового законодавства з урахуванням норм цивільного законодавства.
Підставою для оформлення наказу про припинення трудового договору є копія свідоцтва про
смерть, засвідчена печаткою підприємства або відділу кадрів.
Трудові відносини у даному випадку припиняються з дня смерті працівника.
Відповідно до статті 129 КЗпП не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних
та інших виплат, на які згідно із законодавством не звертається стягнення. <...>
Директор Юридичного департаменту	                                                 О. Туліна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 5 січня 2016 р. № 63/4/4.4-ДП-16
Державна служба України з питань праці розглянула звернення та повідомляє.
Загальна норма щодо навчання з питань охорони праці та проведення інструктажів під час прийняття на роботу і в процесі роботи закріплена статтею 18 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон), відповідно до якої працівники повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з
питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил
поведінки у разі виникнення аварій.
Вимоги щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві визначені в розділі 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26 січня 2005 р. № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511
(далі — Типове положення).
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Відповідно до пункту 3.1 Типового положення працівники під час прийняття на роботу і в процесі
роботи проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з
питань охорони праці.
На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення
підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці (пункт 3.17 Типового положення).
Згідно з пунктом 7.1 Типового положення новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2–15 змін або дублювання протягом не менше шести змін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної
підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативноправовими актами з охорони праці.
Власними локальними актами роботодавець встановлює терміни проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, які не суперечать вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
Обов’язкова до виконання норма встановлена у пункті 7.9 Типового положення, згідно з якою працівник допускається до самостійної роботи після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці.
Директор				

В. Сажієнко

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 18 грудня 2015 р. № 5820/0/4.4-06/6/ДП-15
Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці) розглянула лист та повідомляє.
Законодавство України про охорону праці складається з Конституції України, Кодексу законів про
працю України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що
містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»,
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336
(далі — Довідник), зазначено, що конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими
інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, враховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
Посадова інструкція визначає організаційно-правовий статус працівників і передбачає відповідний
перелік конкретних завдань та обов’язків, прав, повноважень, відповідальності, необхідних знань та кваліфікації, які забезпечують належні умови для ефективної роботи працівника.
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Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад з урахуванням вимог та рекомендацій
Довідника, а також положення про відповідний структурний підрозділ.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на
робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці
(далі — СУОП). СУОП організовується таким чином, щоб було забезпечено адекватне та постійне управління з урахуванням усіх факторів, які впливають на стан охорони праці, орієнтованого на проведення
запобіжних дій, які унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій.
Об’єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб та структурних підрозділів
підприємства щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках на підприємстві в цілому.
В Україні діє національний стандарт ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги» та OHSAS 18002 як пробний стандарт ДСТУ-П OHSAS 18002 для інформування
і визначення можливості його застосування в умовах національного ринку та з особливістю СУОП на
національних підприємствах.
Розділ 4 OHSAS 18001:2010 визначає, що керівництво підприємства повинно визначити обов’язки,
функції, розподіл відповідальності та підзвітності, делегування повноважень для полегшення результативного управління; обов’язки, відповідальність та повноваження має бути задокументовано та доведено до відома відповідних осіб.
Відповідне документування можна здійснити шляхом визначення конкретних повноважень працівника у сфері охорони праці в посадових інструкціях.
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
(далі — Рекомендації), що були затверджені Головою Держгірпромнагляду 7 лютого 2008 р., з метою
сприяння суб’єкту господарювання щодо досягнення рівня охорони праці на виробництві, що відповідає мінімальним вимогам до забезпечення безпечних та здорових умов праці найманих працівників,
які встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, носять виключно рекомендаційний характер.
Використовуючи Рекомендації, суб’єкт господарювання має можливість розробити власну систему
управління охороною праці на підприємстві як складову частину загальної системи управління організацією.
Заступник Голови				

О. Румежак

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 18 грудня 2015 р. № 11838/Т/99-99-17-03-03-14
Державна фіскальна служба України розглянула звернення [...] щодо оподаткування матеріальної
допомоги, яка виплачується юридичною особою своїм працівникам та не передбачена умовами колективного договору, і в межах компетенції повідомляє таке.
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Відповідно до статті 91 Кодексу законів про працю України підприємства, установи, організації
в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
З метою оподаткування матеріальна допомога, що надається без встановлення умов та напрямів її витрачання, відноситься до нецільової благодійної допомоги.
Особливості оподаткування благодійної допомоги встановлено пунктом 170.7 статті 170 Податкового кодексу України (далі — Кодекс).
Абзацом першим підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Кодексу передбачено, що не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається, зокрема, резидентами — юридичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного
розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169
Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2015 р. — 1710 грн). Перевищення допомоги над
вказаним розміром підлягає оподаткуванню на підставі підпункту 164.2.20 пункту 164.2 статті 164
Кодексу у джерела виплати за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 Кодексу.
При цьому благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна
сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її
граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Кодексу.
Враховуючи викладене, сума нецільової благодійної допомоги, що надається юридичною
особою працівнику у розмірі, який у 2015 р. не перевищує 1710 грн, не включається до оподатковуваного доходу такого працівника, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних
осіб. Разом з цим сума перевищення нецільової благодійної допомоги над вказаним розміром
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші
доходи і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставками 15 (20) %, визначеними пунктом 167.1 статті 167 Кодексу.
Голова                                                                                                                                                    Р. М. Насіров

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 10 травня 2016 р. № 10309/6/99-99-13-02-03-15
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, розглянула лист [...] щодо окремих питань трудового законодавства та нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) на суми виплаченої винагороди за цивільно-правовими договорами і в межах компетенції повідомляє.
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон
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України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску
є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших
умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.
Пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного
внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону
України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР, та сума винагороди фізичним
особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Частиною другою статті 7 Закону № 2464 передбачено, що для осіб, які виконують роботи
(надають послуги) за цивільно-правовими договорами та отримують заробітну плату (дохід) за
виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу),
виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів,
відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464 нараховується єдиний внесок
(частина друга ст. 9 Закону № 2464).
Згідно з частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464 єдиний внесок для роботодавців встановлюється у розмірі 22 % до визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного
внеску.
Отже, сума винагороди, яка нараховується роботодавцем за цивільно-правовим договором,
є базою нарахування єдиного внеску.
Щодо питання трудового законодавства
Постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423 затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України (далі — Положення № 423), відповідно до пункту 1 якого Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
КМУ і який забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері праці та
соціальної політики, трудових відносин, соціального захисту.
Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері трудових відносин та здійснення державного нагляду та
контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення № 423).
Також Мінсоцполітики відповідно до покладених завдань інформує у межах повноважень,
передбачених законом, та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що
належать до компетенції Мінсоцполітики (пп. 103 п. 4 Положення № 423).
Отже, з питань трудового законодавства пропонуємо Вам звернутися до Міністерства соціальної політики України.
Перший заступник Голови				
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Додаток до листа
від 29 квітня 2016 р. № 2.4-46-674
До відома фізичних осіб — підприємців
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2016 році» від 24 грудня 2015 р. № 909, яким внесено зміни до Закону № 2464, з 1 січня 2016 р. розмір єдиного внеску для усіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) визначено
в єдиному розмірі 22 % бази нарахування єдиного внеску.
Крім того, з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, вилучені такі особи, як фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну,
артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі
адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність,
іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (далі — фізичні особи — платники
єдиного внеску); громадяни України, які працюють за межами України (абзаци 2 та 4 частини першої
статті 10 Закону № 2464).
В свою чергу вищезазначеним особам, окрім громадян України, які працюють за межами України, частиною 5 статті 8 Закону № 2464 передбачена сплата єдиного внеску у розмірі 22 % до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску у строки, визначені абзацами 3–5
частини восьмої статті 9 Закону № 2464.
Отже, фізичні особи — платники єдиного внеску зобов’язані на загальних підставах сплачувати єдиний внесок у розмірі 22 %, із суми якого, відповідно до постанови КМУ «Про затвердження
пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
26 листопада 2014 р. № 675 із змінами, внесеними постановою КМУ від 18 лютого 2016 р. № 85,
здійснюється розподіл на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а отже мають право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону
№ 1105 за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за
умови сплати єдиного внеску.
Частиною третьою статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) визначено, що особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною,
творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності,
в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право
на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом.
Так, фізичним особам — підприємцям за рахунок коштів Фонду допомога по тимчасовій непрацездатності надається у розмірі, визначеному в статті 24 Закону № 1105, а допомога по вагітності та
пологах — в статті 26 Закону № 1105.
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Враховуючи, що для фізичних осіб — платників єдиного внеску, відповідно до абзаців 3–5
частини 8 статті 9 Закону № 2464, визначено спеціальні строки сплати єдиного внеску, а саме:
платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 Закону № 2464, зобов’язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім
фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, які сплачують єдиний
внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за
який сплачується єдиний внесок, а платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої
статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до
1 травня наступного року, тому фактично право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону № 1105 такі особи будуть набувати після сплати єдиного внеску.
Обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат фізичними особами —
платниками єдиного внеску здійснюється відповідно до пунктів 2 та 3 Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р.
№ 1266 (далі — Порядок).
Слід зазначити, що для фізичних осіб — платників єдиного внеску, які мали укладені договори
добровільного страхування на період 2015–2016 рр., розрахунковий період необхідно визначати,
враховуючи в тому числі місяці добровільного страхування в 2015 р.
Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середній дохід визначається для розрахунку:
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з
нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця — виходячи з нарахованого доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної
плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;
допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованого доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати
та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.
Водночас, відповідно до статті 21 Закону № 1105 страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за
який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої
цієї статті.
Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, при цьому
отримання даних робочими органами Фонду з цього реєстру до подання фізичною особою — платником єдиного внеску звітності відповідно до законодавства є неможливим.
Тобто, до фізичних осіб — платників єдиного внеску, які у 2015 р. не підпадали під
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (не працювали за наймом) або добровільному
страхуванню за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, повинно бути застосоване вищезазначене обмеження розміру допомоги.
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Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника обчислюється страхувальниками на підставі відомостей, що включаються до звіту про
суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, що подаються до ДФС (пункт 32 Порядку).
Тому розрахунок матеріального забезпечення фізичними особами — платниками єдиного внеску до закінчення терміну подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно здійснювати із розміру мінімальної
заробітної плати.
В подальшому, після подачі річної звітності фізичними особами — платниками єдиного внеску,
вони матимуть право на здійснення перерахунку раніше виплаченого матеріального забезпечення,
розрахованого із розміру мінімальної заробітної плати, за страховими випадками, які настали у звітному році, з урахуванням нарахованого єдиного внеску за звітний рік.
У разі несплати єдиного внеску у строки, визначені Законом № 2464, матеріальне забезпечення,
виплачене із розміру мінімальної заробітної плати, підлягатиме поверненню.
Фінансування матеріального забезпечення фізичним особам — платникам єдиного внеску
здійснюватиметься на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена Порядком фінансування
страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою
правління Фонду від 22 грудня 2010 р. № 26. При цьому, з метою контролю за використанням коштів
Фонду, при подачі до робочого органу Фонду заяви-розрахунку для перерахування матеріального
забезпечення до неї необхідно додавати довідку з територіального фіскального органу про сплату
єдиного внеску або копії квитанцій про сплату єдиного внеску за розрахунковий період, а також
копію листка непрацездатності.
Що стосується питання використання форми протоколу комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства, установи, організації при призначені матеріального забезпечення фізичною особою — платником єдиного внеску, то відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 1105
рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається
комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації. Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції
відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду.
Згідно із Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25, рішення
комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства оформлюються протоколом в
день їх прийняття згідно з додатком до цього Положення.
Отже, фізична особа — платник єдиного внеску при прийнятті рішення про призначення матеріального забезпечення повинна його оформлювати рішенням уповноваженого із соціального страхування, оскільки в цьому випадку фізична особа — підприємець є страхувальником і виступає в
якості уповноваженого із соціального страхування страхувальника.
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Додаток до листа
від 17 травня 2016 р. № 2.4-46-753
Як оплачується листок непрацездатності,
який працівник отримав після закінчення робочого дня
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є
виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Право на допомогу по тимчасовій непраце
здатності в застрахованої особи виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи
час випробування та день звільнення) (ч. 1 ст. 19 Закону № 1105).
Згідно зі статтею 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням,
оплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до
встановлення МСЕК інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи
інвалідності).
Пунктом 2.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455,
передбачено, що особам, які звернулись за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного
дня.
Якщо застрахована особа не скористалась правом на отримання листка непрацездатності з наступного дня, а отримала в день звернення, то перші 5 календарних днів для оплати за рахунок роботодавця
необхідно рахувати з першого дня непрацездатності.

№ 6 (113) червень 2016

25

СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

Справа за позовом

Публічного акціонерного товариства до комісії з трудових спорів
структурного підрозділу ПАТ про скасування рішення комісії
Ухвала від 20 квітня 2016 р. у справі № 6-6226ск16 Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Суть справи
У своєму позові керівництво Публічного акціонерного товариства (далі — ПАТ) просило
скасувати рішення комісії з трудових спорів
(далі — КТС, комісія) від 12 листопада 2015 р. та
стягнути з відповідача судові витрати по справі.
Свої вимоги мотивувало тим, що 17 листопада
2015 р. адміністрацією структурного підрозділу
ПАТ було отримано рішення КТС, яким скасовано наказ від 1 жовтня 2015 р. щодо вжиття
заходів за результатами перевірки підприємства
контрольно-ревізійною службою в частині притягнення до дисциплінарної відповідальності 13
працівників.
Адміністрація ПАТ не погодилася з рішенням
КТС, оскільки, на думку роботодавця, нею було
допущено ряд порушень. Так, у порушення вимог частини першої статті 226 КЗпП спір розглянуто з недотриманням 10-денного терміну.
У порушення вимог частини третьої статті 227
КЗпП у триденний строк оспорюване рішення
не було вручено власникові або уповноваженому ним органу. Окрім того, у порушення вимог частини другої вищевказаної статті відсутня
будь-яка мотивація прийнятого рішення.
Представники відповідача, голова та секретар КТС позов не визнали, пояснивши, що рішення КТС є законним та правильним і під час
його постановлення порушень вимог закону не
було допущено. Так, КТС у встановлений КЗпП
строк розпочала розгляд трудового спору. До
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неї надійшло 13 заяв, які нереально було розглянути швидше у зв’язку з великим обсягом
досліджуваного матеріалу. Крім того, засідання
КТС кілька разів переносилися у зв’язку з клопотаннями представників адміністрації про виклик
свідків та дослідження додаткових документів.
Засідання КТС закінчилося в кінці робочого дня
12 листопада 2015 р. Однак, враховуючи великий обсяг дослідженого матеріалу, а також те,
що адміністрація підприємства не створила для
КТС нормальних умов праці, оскільки остання
не забезпечена ні приміщенням, ні оргтехнікою,
протокол та рішення вони змушені були готувати похапцем поміж основною роботою. Зазначені документи було підготовлено в понеділок
16 листопада 2015 р. наприкінці робочого дня.
Враховуючи, що секретар, яка здійснює реєстрацію документів, вже була відсутня на робочому місці, оспорюване рішення було передано адміністрації підприємства наступного дня,
у вівторок 17 листопада 2015 р.
За результатами розгляду справи Долинсь
кий районний суд Iвано-Франкiвської області
рішенням від 25 грудня 2015 р. визнав позов
ПАТ таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до статті 227 КЗпП комісія з трудових спорів ухвалює рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У рішенні зазначаються повне найменування підприємства,
установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або
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його представника, дата звернення до комісії та
дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів
комісії, власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування та
мотивоване рішення комісії. Копії рішення КТС
у триденний строк вручаються працівникові,
власникові або уповноваженому ним органу.
Як вбачається з наказу начальника струк
турного підрозділу ПАТ від 10 жовтня 2015 р.,
чотирьом працівникам позивача було оголошено догану, троє працівників були позбавлені премії за вересень 2015 р., а ще шестеро — у розмірі
50 %.
Усі вказані працівники оскаржили зазначений наказ до комісії з трудових спорів, і рішенням КТС від 12 листопада 2015 р. цей наказ у
частині застосування до працівників дисциплінарних стягнень було скасовано.
Правильність рішення КТС по суті позивачем
в суді не оспорювалася, отже, докази з приводу
цього судом не досліджувалися.
Що стосується процедури розгляду трудового спору КТС, то в судовому засіданні не було
здобуто доказів, що підтверджували б такі
факти її порушення, які б вплинули на законність цього рішення.
Так, судом було встановлено та визнано сторонами, що рішення прийнято правомочним
складом комісії, більшістю голосів її членів після детального розгляду заяв працівників, опитування свідків та дослідження значного обсягу документів. На засіданні комісії були присутні
всі заявники та представники адміністрації позивача, які заявляли клопотання та брали участь у
дослідженні обставин трудового спору.
Суд вважав, що допущені процедурні недоліки, а саме порушення 10-денного строку для
розгляду трудового спору та 3-денного — для
вручення рішення КТС адміністрації підприємства, мали місце з об’єктивних причин — у
зв’язку з великим обсягом досліджуваного матеріалу та значним обсягом самого тексту рішення.
Зазначені порушення не вплинули на законність
прийнятого рішення.
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Також судом встановлено, що при оформленні тексту рішення КТС допущено ряд порушень, зокрема в першій редакції цього рішення
не вказано прізвищ членів комісії та інших осіб,
що брали участь у засіданні, та не викладено мотивацію прийнятого рішення.
Як пояснили суду представники комісії, ці
недоліки допущено через те, що в комісії відсутні особи, які мають юридичну освіту, а адміністрація підприємства в порушення вимог
частини шостої статті 223 КЗпП не забезпечила
КТС обладнаним приміщенням та необхідною
для роботи технікою.
Однак, як встановлено в судовому засіданні,
ці недоліки в тексті рішення КТС виправлено,
і 7 грудня 2015 р. адміністрації підприємства
було надано уточнену редакцію її рішення, де
зазначені недоліки відсутні.
Про те, що засідання КТС відбувалися відповідно до положення про комісію з трудових
спорів підприємства та вимог КЗпП, у присутності працівників, які подали заяви, представників власника або уповноваженого ним органу, а під час розгляду спору досліджувалися
письмові докази, пояснення свідків та відбувалося голосування з кожного питання, свідчить
протокол засідання КТС.
Враховуючи вищенаведене, суд першої інстанції дійшов висновку, що рішення комісії
з трудових спорів є законним, допущені нею
порушення були незначними і такими, що не
вплинули на законність винесеного нею рішення, а тому в позові ПАТ про скасування цього
рішення слід відмовити.
Апеляційну скаргу на вищезазначене судове
рішення ПАТ мотивувало, зокрема, тим, що поза
увагою районного суду залишилося те, що склад
КТС обирався трудовим колективом відповідно
до частини другої статті 223 КЗпП, а тому наявність чи відсутність особи з юридичною освітою
в складі комісії не може ставитися в залежність
від волі позивача. Крім того, в матеріалах справи відсутні докази того, що КТС не забезпечено
необхідними для роботи приміщенням та тех-
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нікою. Апелянт зазначив, що будь-яка маніпуляція з текстом рішення після його прийняття,
після надання його адміністрації підприємства
та після одержання його судом чинним законодавством не передбачена.
Колегія суддів Апеляційного суду ІваноФранківської області ухвалою від 9 лютого
2016 р. апеляційну скаргу ПАТ відхилила з огляду на таке.
Згідно з приписами статей 221, 223–228
КЗпП трудові спори, які є предметом судового
розгляду в цій справі, розглядаються комісією з
трудових спорів, яка є обов’язковим первинним
органом. У разі незгоди з рішенням комісії з трудових спорів працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в 10-денний строк з дня вручення їм
виписки з протоколу засідання комісії чи його
копії.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог суд першої інстанції обґрунтовано виходив
з того, що рішення КТС було прийнято в межах компетенції, після ретельного дослідження
обставин, з участю представників адміністрації,
а такі процедурні недоліки, як незначне недотримання строків розгляду і вручення копії рішення уповноваженому власником органу, були
обумовлені об’єктивними обставинами і жодним чином не вплинули на законність рішення
комісії з трудових спорів.
Колегія суддів погодилася з таким виснов
ком суду першої інстанції, оскільки незначні
формальні порушення строків з боку КТС у цій
справі не свідчать про неправильність рішення
комісії по суті. Так, недотримання строку розгляду обумовлено обсягом матеріалу, який потрібно було дослідити, а невчасне направлення
адміністрації рішення відбулося вже після його
прийняття і не може свідчити про його незаконний характер, оскільки відсутній причинний
зв’язок.
Законом не заборонено вносити в рішення
КТС ті дані, які існували на момент прийняття
рішення і не були до нього вчасно внесені. У да-
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ному випадку до тексту рішення були додатково
внесені дані щодо персонального складу комісії,
присутності представників адміністрації, пояснень скаржників та мотиви прийняття рішення.
Те, що ці доповнення відповідають дійсності,
відповідачем не заперечується і підтверджується представниками відповідача та третіми особами. Тому судом правильно було оцінено дану
обставину як таку, що не впливає на законність
рішення КТС.
З інших підстав рішення комісії не оскаржувалось, тому розглянувши апеляційну скаргу
відповідно до приписів статті 303 ЦПК України, апеляційний суд визначив, що рішення районного суду відповідає вимогам законності та
обґрунтованості, і підстав для його скасування
немає.
Розгляд справи продовжився у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних
і кримінальних справ за касаційною скаргою адміністрації ПАТ.

Ухвалене рішення
Дослідивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів
судової палати в цивільних справах ВССУ вважала, що касаційну скаргу слід відхилити, виходячи з такого.
Судом першої інстанції повно встановлено
фактичні обставини справи на основі об’єктивної
оцінки наданих сторонами доказів та вірно застосовано норми матеріального й процесуального права до спірних правовідносин.
Апеляційний суд дав належну оцінку законності та обґрунтованості рішення суду першої
інстанції. Належним чином перевірив встановлені судом фактичні обставини справи з урахуванням зібраних доказів та дійшов правильного
висновку про відсутність правових підстав для
його скасування.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й
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апеляційний суд, на підставі доказів, наданих
сторонами, які належним чином оцінені, дійшов
правильного висновку про те, що рішення КТС
було прийнято в межах компетенції, після ретельного дослідження обставин, з участю представників адміністрації.
При цьому суд зазначив, що такі процедурні недоліки, як незначне недотримання строків
розгляду та вручення копії рішення уповноваженому власником органу, були обумовлені
об’єктивними обставинами і жодним чином не
впливають на законність рішення КТС.
Зазначені висновки судів є правильними,
зробленими на підставі дослідження та оцінки
наданих сторонами доказів.
При вирішенні цієї справи судами першої
та апеляційної інстанцій правильно визначено
характер правовідносин між сторонами, вірно
застосовано закон, що їх регулює, повно та всебічно досліджено матеріали справи й надано належну правову оцінку доводам сторін і зібраним
у справі доказам.
Інші доводи касаційної скарги фактично сто
суються переоцінки доказів, що знаходиться
поза межами повноваження суду касаційної інстанції.
Враховуючи викладене, колегія суддів вважала за необхідне відхилити касаційну скаргу та
залишити попередні судові рішення без змін.

Коментар
Судовий розгляд, результатом якого стало наведене рішення Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ,
дуже складно визнати типовим, а тему, якої воно
стосується — діяльність на вітчизняних підприємствах комісій з трудових спорів, — широко і
часто обговорюваною. Можливо саме тому ця
справа привернула нашу увагу як привід поміркувати про користь і недоліки КТС у вирішенні
трудових спорів, що виникають між роботодавцем і найманим працівником.
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З одного боку, популярність цього органу є
вкрай низькою. На багатьох підприємствах (переважно недержавних) КТС взагалі не обираються. За деякими оцінками, в даний час комісії
з трудових спорів створено лише на кожному
другому підприємстві. На наш погляд, така статистика завищена, якщо взяти до уваги поширений скепсис стосовно КТС, в яких роботодавці
вбачають або пережиток соціалістичної епохи,
або додаткову незручну ініціативу трудового
колективу у спробах захистити свої права, а фахівці у сфері трудового права часто визнають
їх неефективним органом, який тільки гальмує
вирішення трудових спорів. Більш того, навіть
на тих підприємствах, де комісії вже створені,
врегулювання конфлікту з їх допомогою не стає
поширеним явищем, оскільки працівники вважають за краще довіряти вирішення своїх проб
лем виключно судовим інстанціям, вважаючи їх
більш компетентними і авторитетними.
Однак якщо поглянути на можливості комісії
з трудових спорів під іншим кутом, нескладно
помітити й переваги наявності цього органу на
підприємстві, причому користь від його діяльності можуть відчути на собі всі сторони трудових правовідносин.
Так, для працівників плюсом є швидкість,
з якою може бути вирішено конфліктну ситуацію, адже для реагування комісією на звернення працівника закон відводить певний термін —
10 днів з дня подання заяви. Таким чином, спір
можна вирішити набагато швидше, ніж у суді.
Крім того, додатковою перевагою є відсутність
судових витрат, що також вигідно й роботодавцю. Зацікавленість останнього в роботі комісії
з трудових спорів з’являється в тих випадках,
коли є розуміння, що пошук і знаходження
прийнятного і швидкого вирішення конфліктної
ситуації з працівником всередині підприємства,
без виходу за його межі, без залучення третіх
осіб, дає змогу не тільки уникнути матеріальних, а й репутаційних видатків, знизити ризик
витоку конфіденційної інформації, негативних
відомостей про компанію тощо. До слова, роз-
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гляд трудового спору всередині компанії може
бути набагато ефективнішим ще й тому, що до
його вирішення залучаються і представники адміністрації, і трудового колективу, тобто люди,
які знають специфіку діяльності підприємства,
безпосередньо залучені до неї, яким у тому числі відомі нюанси корпоративної культури компанії. І в кінцевому підсумку безперечні плюси
для держави вбачаються в тому, що добре організована діяльність комісій з трудових спорів
може розвантажити і так переобтяжену судову
систему, звільнивши її від тривалої тяганини з
дрібніших і не таких значних за своїм змістом
приводів.
Безсумнівно, ідеалістична і навіть дещо утопічна картина, представлена нами, стане реальною тільки в тому випадку, якщо до її написання
докладуть зусиль знову ж таки всі зацікавлені
сторони: трудовий колектив за активного сприяння роботодавця створить комісію з трудових
спорів як справді дієвий орган, метою якого
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стане об’єктивний, всебічний і повний розгляд
конфліктної ситуації, врегулювання розбіжностей і знаходження сторонами трудового спору
компромісу всередині підприємства, а законодавець забезпечить чітку та ефективну правову
базу такого процесу.
У цьому плані великі надії покладаються
на Трудовий кодекс, тривале очікування якого, сподіваємося, в підсумку буде виправдано
отриманням справді корисного законодавчого
акта, який стане реальним чинником для забезпечення паритету інтересів роботодавців і
працівників, гарантією дотримання їхніх прав
і обов’язків, а також запропонує способи найменш хворобливого для всіх виходу з конфлікт
них і спірних ситуацій, які неминуче виникають
під час трудових відносин. 
Підготувала Євгенія Каляпіна,
аналітик-консультант, бізнес-тренер
компанії «BST Consulting»
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Комерційна таємниця

на підприємстві
Нормативно-правові акти до теми:

 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (далі — ККУ);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х
(далі — КУпАП);
 Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. № 887-XII (далі —
Закон № 887);
 постанова КМУ «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від
9 серпня 1993 р. № 611 (далі — Постанова № 611).

У

перше у вітчизняному законодавстві
визначення поняття «комерційна таєм
ниця» було наведено в частині першій
статті 30 Закону № 887, згідно з якою
під комерційною таємницею підприємства
малися на увазі відомості, пов’язані з вироб
ництвом, технологічною інформацією, управ
лінням, фінансами та іншою діяльністю під
приємства, що не є державною таємницею,
розголошення (передача, витік) яких може
завдати шкоди його інтересам.
На виконання норми частини другої зга
даної статті КМУ було ухвалено Постанову
№ 611. І хоча Закон № 887 втратив чинність
із 1 січня 2004 р. у зв’язку з ухваленням ГКУ,
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вказана Постанова залишається чинною і на
сьогоднішній день.
Наразі визначення поняття «комерційна
таємниця» міститься в статті 505 ЦКУ: «Комерційною таємницею є інформація, яка є
секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною
для осіб, які звичайно мають справу з видом
інформації, до якого вона належить, у зв’язку
з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам
заходів щодо збереження її секретності,
вжитих особою, яка законно контролює цю
інформацію».
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Комерційною таємницею можуть бути відо
мості технічного, організаційного, комерційного,
виробничого та іншого характеру, за винятком
тих, які відповідно до законодавства не можуть
бути віднесені до неї. Статтею 36 ГКУ передба
чено, що комерційною таємницею можуть бути
визнані відомості, пов’язані з виробництвом, тех
нологією, управлінням, фінансовою та іншою ді
яльністю суб’єкта господарювання, що не є дер
жавною таємницею, розголошення яких може
завдати шкоди його інтересам.
Не слід ототожнювати комерційну таємни
цю з поняттям «конфіденційна інформація».
Конфіденційною є інформація про фізичну осо
бу, а також інформація, доступ до якої обме
жено фізичною або юридичною особою, крім
суб’єктів владних повноважень. Така інформа
ція може поширюватися за бажанням (згодою)
відповідної особи у визначеному нею порядку
згідно з передбаченими нею умовами, а також в
інших випадках, установлених законодавством.
Таким чином, поняття «конфіденційна інфор
мація» є ширшим і має дещо інший правовий
режим захисту та охорони.

Як визнати інформацію комерційною
таємницею
Норма стосовно того, що саме керівник підпри
ємства визначає склад і обсяг відомостей, які
становлять комерційну таємницю, та порядок
їх захисту, містилася ще у вищезгаданій стат
ті 30 Закону № 887, який втратив чинність. На
сьогодні в нормативно-правових актах, що ре
гулюють режим комерційної таємниці, прямо
не встановлено, хто саме має виконувати таку
роботу з інформацією.
Статтею 36 ГКУ встановлено, що склад і об
сяг відомостей, що становлять комерційну таєм
ницю, спосіб їх захисту визначаються суб’єктом
господарювання відповідно до закону. За
загальним правилом, суб’єкт господарюван
ня у господарсько-виробничих, трудових,
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Не слід ототожнювати комерційну
таємницю з поняттям «конфіденційна інформація». Конфіденційною
є інформація про фізичну особу,
а також інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або юридичною
особою, крім суб’єктів владних
повноважень
адміністративних правовідносинах представляє
його виконавчий орган: одноосібний (директор)
або колегіальний (правління, дирекція). Проте
установчим документом підприємства може
бути передбачене повноваження саме вищого
органу (власника, засновника, загальних зборів)
визначати склад і обсяг відомостей, що станов
лять комерційну таємницю, та спосіб їх захисту.
Постановою № 611 визначено, що комерцій
ну таємницю не становлять:
 установчі документи, документи, що до
зволяють займатися підприємницькою діяльніс
тю та її окремими видами;
 інформація за всіма встановленими фор
мами державної звітності;
 дані, необхідні для перевірки обчислення й
сплати податків та інших обов’язкових платежів;
 відомості про чисельність і склад працю
ючих, їхню заробітну плату в цілому та за про
фесіями й посадами, а також наявність вільних
робочих місць;
 документи про сплату податків і обов’яз
кових платежів;
 інформація про забруднення навколиш
нього природного середовища, недотримання
безпечних умов праці, реалізацію продукції, що
завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушен
ня законодавства України та розміри заподіяних
при цьому збитків;
 документи про платоспроможність;
 відомості про участь посадових осіб під
приємства в кооперативах, малих підприєм
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ствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях,
які займаються підприємницькою діяльністю;
 відомості, що відповідно до чинного зако
нодавства підлягають оголошенню.
Юридичні особи зобов’язані подавати ви
щевказані відомості органам державної вико
навчої влади, контролюючим і правоохорон
ним органам, іншим юридичним особам відпо
відно до чинного законодавства за їх вимогою.
Таким чином, під час розроблення докумен
та, який визначатиме склад і обсяг відомостей,
що становлять комерційну таємницю, та спосіб
їх захисту, до комерційної таємниці можуть
бути віднесені:
 ноу-хау — технічна, організаційна або ко
мерційна інформація, отримана завдяки досвіду
й випробуванням технології та її складових;
 відомості про структуру та масштаби ви
робництва, виробничі потужності, тип і розмі
щення обладнання, запаси сировини, матеріалів,
компонентів і готової продукції;
 відомості про суть винаходу, корисної мо
делі або промислового зразка до офіційної пуб
лікації інформації про них;
 відомості про підготовку, прийняття та
виконання окремих рішень органів управління;
 відомості про плани розширення або
згортання виробництва різних видів продукції
та їх техніко-економічні обґрунтування, плани
інвестицій, закупівель та збуту;
 відомості про результати вивчення ринку,
ринкову стратегію підприємства, про ефектив
ність комерційної діяльності підприємства;
 відомості про цілі, завдання, програми
перспективних наукових досліджень; ключові
ідеї наукових розробок;
 відомості про методи захисту від підроб
ки товарних і фірмових знаків, про порядок і
стан організації захисту комерційної таємниці;
 відомості, що становлять комерційну та
ємницю контрагентів і передаються ними в ко
ристування на довірчій основі.
З метою забезпечення зберігання та захисту
комерційної таємниці підприємство в положен
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ні про комерційну таємницю або окремим рег
ламентом може встановити спеціальний поря
док роботи з документами, що містять комер
ційну таємницю, зокрема визначити: порядок
реєстрації вихідних документів, роботи з доку
ментами, що містять комерційну таємницю, їх
відправлення та зберігання документів, а також
особливості роботи з електронними документа
ми, що містять комерційну таємницю.
Доцільним може бути створення на підпри
ємстві залежно від масштабів його діяльності та
кількості працівників режимно-секретного під
розділу або введення посади фахівця з режиму
секретності. Відповідно до вимог Класифікато
ра професій ДК 003:2010 можуть бути вико
ристані такі назви посад: начальник режимносекретного органу (код КП 1229.7), інспектор з
організації захисту секретної інформації (код КП
3439), фахівець з режиму секретності (код КП
3439).
Алгоритм запровадження на підприємстві
правового режиму комерційної таємниці буде
таким:
 визначення складу та обсягу відомостей,
що становлять комерційну таємницю, способу
їх захисту;
 встановлення переліку штатних посад,
робота на яких пов’язана зі створенням або ви
користанням інформації, що віднесена до ко
мерційної таємниці;
 розробка та затвердження положення про
комерційну таємницю, в якому зазначаються ві
домості, що становлять комерційну таємницю,
та перелік штатних посад;
 взяття із працівників, які обіймають такі
посади, зобов’язання щодо збереження комер
ційної таємниці.

Обов’язок працівника зберігати
комерційну таємницю
Слід розуміти, що не кожний працівник підприємства має давати зобов’язання щодо
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збереження комерційної таємниці. Для цього
його посада та функціональні обов’язки мають
бути пов’язані зі створенням або використан
ням у роботі інформації, що віднесена до ко
мерційної таємниці та у зв’язку з цим включена
до відповідного переліку.
Необхідно також зазначити, що певне коло
осіб має зберігати комерційну таємницю через
вимоги законодавства. Так, статтею 117 ЦКУ та
статтею 11 Закону України «Про господарські
товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII
прямо передбачено, що учасники господар
ського товариства зобов’язані не розголошу
вати комерційної таємниці та конфіденційної
інформації про діяльність товариства.
Під час прийняття на роботу або переве
дення працівника на посаду, що включена до
переліку «таємних», його має бути попередньо
ознайомлено з положенням про комерційну
таємницю. З такою категорією працівників до
цільно укладати трудовий договір у письмовій
формі, в якому один із пунктів має передбачати
обов’язок працівника зберігати комерційну та
ємницю. Якщо трудовий договір не укладається
в письмовій формі, а оформлюється наказом
або розпорядженням роботодавця про зара
хування працівника на роботу, такий працівник
одночасно підписує зобов’язання щодо збереження комерційної таємниці, форма якого за
тверджується роботодавцем.
Працівникам, яким надається доступ до ко
мерційної таємниці вже після прийняття на ро
боту або після запровадження на підприємстві
режиму захисту комерційної таємниці, може
бути запропоновано взяти на себе зобов’язання
щодо її збереження. За таких обставин праців
ник може погодитися з цією пропозицією та під
писати відповідне зобов’язання, а може й відмо
витися від неї.
На думку автора, запровадження роботодав
цем на підприємстві режиму захисту комерцій
ної таємниці вважатиметься змінами в організа
ції виробництва і праці, а вжиття заходів щодо її
захисту, серед яких покладення на працівників,
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Чинне законодавство не регулює
питання подальшого збереження
комерційної таємниці підприємства
працівником, трудові відносини з
яким припинено

що допускаються до неї, зобов’язання щодо її
збереження, вважатиметься зміною істотних
умов праці. Про такі зміни працівник має бути
повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо
колишні істотні умови праці не можна зберегти,
а працівник не згоден продовжувати роботу в
нових умовах, трудовий договір з ним припиня
ється на підставі пункту 6 частини першої стат
ті 36 КЗпП з виплатою вихідної допомоги (стат
тя 44 КЗпП).
Слід зазначити, що певні відомості не можуть залишатися комерційною таємницею
невизначений період часу. Наприклад, під час
видачі патенту на винахід або корисну модель,
які попередньо використовувалися на виробни
цтві та визнавалися комерційною таємницею,
відомості про них підлягають офіційному опу
блікуванню, через що перестають бути секрет
ними. Так само після протиправного розголо
шення працівником підприємства комерційної
таємниці щодо певних відомостей вони можуть
стати відомі необмеженому колу осіб, а тому
втрачають комерційну цінність.
Чинне законодавство не регулює питання
подальшого збереження комерційної таємниці
підприємства працівником, трудові відносини з
яким припинено.
Під час розгляду судової справи, пов’язаної
з притягненням колишнього працівника до від
повідальності за розголошення комерційної
таємниці, положення трудового договору або
письмового зобов’язання щодо збереження ко
мерційної таємниці протягом певного проміжку
часу після звільнення можуть бути визнані не
дійсними.
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Відповідальність за розголошення
комерційної таємниці
Залежно від займаної посади, складу та негатив
них наслідків правопорушення працівника може
бути притягнуто до дисциплінарної, цивільноправової або навіть кримінальної відповідаль
ності.
Заходами стягнення за порушення трудо
вої дисципліни, які можуть бути застосовані до
працівника, є догана або звільнення. Якщо роз
голошення комерційної таємниці не спричини
ло значної шкоди діловій репутації або майну
підприємства, роботодавець може обмежитися
оголошенням догани, але лише такому праців
никові, який був зобов’язаний зберігати комер
ційну таємницю.
Що стосується можливості звільнення пра
цівника, який був зобов’язаний зберігати ко
мерційну таємницю, то її одноразове розголо
Приклад 1
Прибиральниця під час прибирання знайшла на робочому столі
працівника документ, що містить комерційну таємницю, та разом з іншими
діловими паперами перемістила його
на робочий стіл іншого працівника, який
ознайомився з його змістом. Прибиральницю не буде притягнено до дисциплінарної відповідальності.
У такій ситуації саме працівнику, який
залишив документ на столі, може бути
оголошено догану за порушення правил
зберігання документів, що містять комерційну таємницю. Комерційна таємниця не вважатиметься розголошеною,
якщо інший працівник, який ознайомився з
документом, також допущений до комерційної таємниці підприємства та підписав
зобов’язання щодо її збереження.
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шення не передбачене чинним законодав
ством про працю як підстава для розірвання
трудового договору з переважною більшістю
категорій працівників. Звільнення такого пра
цівника можливе на підставі пункту 3 статті 40
КЗпП, якщо за перше розголошення працівни
кові було оголошено догану, а повторне роз
голошення комерційної таємниці тим самим
працівником мало місце протягом одного року
з дня оголошення йому догани.
Проте якщо таке одноразове порушення
допущене керівником підприємства чи його
заступником, головним бухгалтером чи його
заступником, то в разі кваліфікації вищим
органом управління порушення як грубого з
огляду на його негативні наслідки для підпри
ємства вказаних посадових осіб може бути
звільнено на підставі пункту 1 частини першої
статті 41 КзпП.
Адміністративна відповідальність на під
ставі частини третьої статті 1643 КУпАП може
наставати за отримання, використання, розго
лошення комерційної таємниці з метою заподі
яння шкоди діловій репутації або майну іншого
підприємця.
Вказана стаття, з огляду на її назву та зміст,
встановлює адміністративну відповідальність
саме за недобросовісну конкуренцію. Водночас
учасниками правовідносин у сфері недобро
совісної конкуренції визнаються лише суб’єкти
господарювання.
Таким чином, суб’єктом адміністративно
го правопорушення за статтею 1643 КУпАП
може виступати посадова особа суб’єкта гос
подарювання, протиправні дії якої стосовно
комерційної таємниці мають на меті заподі
яння шкоди діловій репутації або майну саме
іншого суб’єкта господарювання, а не того,
якому належить інформація, визнана ним
комерційною таємницею. Намір працівни
ка-правопорушника має бути спрямований
саме на заподіяння шкоди діловій репутації
або майну іншого суб’єкта господарювання,
а не на отримання особистої вигоди від неза
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конних дій (наприклад, продаж комерційних
секретів конкуренту).
Іншими словами, у площині адміністратив
ної відповідальності працівник не може заподі
яти шкоди підприємству, на якому він працює,
потерпілим може виступати лише інше підпри
ємство.
До кримінальної відповідальності праців
ник, на якого покладено обов’язок щодо збере
ження комерційної таємниці, може бути притягнутий за умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника, якщо воно
вчинене з корисливих чи інших особистих мо
тивів і завдало істотної шкоди суб’єкту госпо
дарської діяльності (ст. 232 ККУ). Поняття «іс
тотної шкоди» при кваліфікації такого злочину є
оціночним, тому питання про заподіяння істот
ної шкоди вирішується в кожному конкретному
випадку.
Працівник, на якого не розповсюджується
обов’язок щодо збереження комерційної таєм
ниці, може бути притягнутий до кримінальної
відповідальності на підставі статті 231 ККУ за
умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю, з метою розголошення чи іншого
використання цих відомостей, а також неза
Приклад 2
Прибиральниця, користуючись
тим, що під час прибирання в кабінеті
директора були відсутні інші особи,
умисно скопіювала окремі документи,
що містять комерційну таємницю, з
метою їх наступної передачі директору
підприємства-конкурента. Такі дії, якщо
вони завдають істотної шкоди підприємству, на якому працює прибиральниця, можуть бути кваліфіковані як злочин.
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Матеріальна відповідальність працівника настає лише в разі порушення ним трудових обов’язків та за
умови наявності причинно-наслідкового зв’язку між таким порушенням
та заподіянням підприємству прямої дійсної шкоди. Саме по собі розголошення комерційної таємниці,
якщо воно не завдало шкоди підприємству або цьому вдалося своєчасно
запобігти, не зумовлює матеріальної відповідальності працівника

конне їх використання, якщо це завдало істот
ної шкоди підприємству.

Матеріальна відповідальність
Загальні підстави та умови матеріальної від
повідальності працівників передбачені стат
тею 130 КЗпП. Матеріальна відповідальність
працівника настає лише в разі порушення
ним трудових обов’язків та за умови наявнос
ті причинно-наслідкового зв’язку між таким
порушенням та заподіянням підприємству
прямої дійсної шкоди. Саме по собі розголо
шення комерційної таємниці, якщо воно не
завдало шкоди підприємству або цьому вда
лося своєчасно запобігти, не зумовлює мате
ріальної відповідальності працівника.
У разі покладення матеріальної відповідаль
ності права та законні інтереси працівників
гарантуються шляхом встановлення відпові
дальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише
в межах і порядку, передбачених законодав
ством, і за умови, якщо така шкода заподіяна
підприємству винними протиправними діями
або бездіяльністю працівника. Ця відповідаль
ність, як правило, обмежується певною части
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ною заробітку працівника і не має перевищува
ти повного розміру завданої шкоди, за винят
ком випадків, передбачених законодавством.
За шкоду, заподіяну підприємству, уста
нові, організації під час виконання трудових
обов’язків, працівники, крім працівників, що є
посадовими особами, з вини яких завдано шко
ду, несуть матеріальну відповідальність у роз
мірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого
середнього місячного заробітку.
Під прямою дійсною шкодою, зокрема, слід
розуміти втрату, погіршення або зниження цін
ності майна, необхідність для підприємства,
установи, організації провести затрати на від
новлення, придбання майна чи інших цінностей
або провести зайві, тобто викликані внаслідок
порушення працівником трудових обов’язків,
грошові виплати.
Матеріальна відповідальність понад середній
місячний заробіток допускається лише у випад
ках, визначених законодавством. Щодо пере
ліку таких випадків, передбачених статтею 134
КЗпП, то розголошення комерційної таємниці
за певних фактичних обставин може бути опо
середковано «прив’язане» до: завдання шкоди
діями працівника, які мають ознаки діянь, пере
слідуваних у кримінальному порядку; завдання
шкоди не під час виконання трудових обов’язків.
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Функції кадрової служби у сфері
захисту комерційної таємниці
Якщо на підприємстві не створено структурно
го режимно-секретного підрозділу або не вве
дено окремої посади фахівця з режиму секрет
ності, на кадрову службу можуть бути покладе
ні окремі функції щодо ведення документації,
пов’язаної із захистом комерційної таємниці.
Зокрема, це оформлення прийняття працівни
ків на відповідні посади, взяття з них письмових
зобов’язань щодо збереження комерційної та
ємниці.
Водночас оскільки завдання та компетенція
кадрової служби не перетинаються з тими сфе
рами діяльності підприємства, які містять ко
мерційну таємницю, то, як правило, кадровики
не мають безпосереднього доступу до неї.
Проте якщо за рішенням роботодавця ке
рівник кадрової служби або фахівець з кадрів
залучається до розгляду дисциплінарного про
ступку працівника, який порушив зобов’язання
щодо збереження комерційної таємниці, або
входить до складу комісії з трудових спорів, таку
особу може бути допущено до комерційної та
ємниці, яка буде розкрита під час дисциплінар
ного провадження, під попереднє зобов’язання
щодо її нерозголошення. 
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Системи преміювання

на підприємстві

У попередніх номерах ми розглянули систему матеріального стимулювання
праці, а саме доплати та надбавки. До неї також належить і преміювання
працівників. Преміювання — один з найкращих видів мотивації персоналу.
У статті мова піде про види преміювання, які може застосувати керівник,
та про документи, які необхідно оформити для виплати премій

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108);
 Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-ХII (далі — Закон
№ 3356);
 Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників під
приємств і організацій, рекомендовані наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
29 січня 2003 р. № 23 (далі — Рекомендації № 23);
 Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внес
ку працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 31 березня 1999 р. № 44 (далі — Рекомендації № 44);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статис
тики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

В

ідповідно до Рекомендацій № 23 премія — це основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди,
яка виплачується працівникам за резуль
татами їх трудової діяльності та виробництва в
цілому за показниками та умовами оцінки цих
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результатів, визначеними підприємством. Тобто
підприємство самостійно визначає критерії, за
якими воно надаватиме премії, та умови оцінки
результатів праці для їх виплати.
Преміювання працівників може використо
вуватися для забезпечення показників господар
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ської діяльності підприємства, наприклад, для
збільшення товарообігу чи прибутку. Водночас
цей вид винагороди застосовують і за досягнен
ня високих результатів за окремими напрямами
розвитку підприємства (впровадження нових
форм продажів, освоєння нових видів продукції,
залучення нових покупців тощо).

Види премій
Залежно від призначення застосовуються такі
основні види премій:
 за основні результати виробничої, госпо
дарської, управлінської, фінансово-економічної
та науково-технічної діяльності;
 за впровадження нової техніки й техноло
гії;
 за економію сировини, матеріалів і енер
горесурсів;
 за збір, зберігання, переробку та здавання
вторинної сировини, різних матеріалів тощо;
 за виконання особливо важливих робіт і
завдань виробничого або управлінського харак
теру, пов’язаних з підвищенням ефективності
виробництва;
 за багаторічну та бездоганну працю до
ювілейних і пам’ятних дат.
Нормативними документами також визна
чені види премій, що можуть надаватися під
приємствами. Так, статтею 2 Закону № 108 та
Інструкцією № 5 премії розділені на два види:
 премії та винагороди, в т. ч. за вислугу
років, що мають систематичний характер,
незалежно від джерел фінансування (окрім
винагород та заохочень, що здійснюються раз
на рік або мають одноразовий характер, вказа
них у пп. 2.3.2 Інструкції № 5) (пп. 2.2.2 Інструк
ції № 5). Тобто такі премії, пов’язані з виконан
ням виробничих завдань та функцій, формують
фонд додаткової заробітної плати;
 винагороди та премії, які мають разовий
характер, компенсаційні та інші грошові й мате
ріальні виплати, які не передбачені актами чин
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Підприємство самостійно визначає
критерії, за якими воно надаватиме
премії, та умови оцінки результатів праці для їх виплати
ного законодавства або які провадяться понад
встановлені зазначеними актами норми. Такі
премії включають до інших заохочувальних та
компенсаційних виплат у складі фонду оплати
праці. До них належать, зокрема, винагороди та
заохочення, що здійснюються раз на рік або
мають одноразовий характер (пп. 2.3.2 Інструк
ції № 5):
 винагороди за підсумками роботи за рік,
щорічні винагороди за вислугу років (стаж ро
боти);
 премії, що виплачуються у встановлено
му порядку за спеціальними системами премі
ювання, виплачені відповідно до рішень уряду;
 премії за сприяння винахідництву та раці
оналізації, створення, освоєння та впроваджен
ня нової техніки й технології, введення в дію в
строк і достроково виробничих потужностей та
об’єктів будівництва, своєчасну поставку про
дукції на експорт та інші;
 премії за виконання важливих та особли
во важливих завдань;
 одноразові заохочення, не пов’язані з кон
кретними результатами праці (наприклад, до
ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і
натуральній формі).

Критерії преміювання
Система преміювання має базуватися на комп
лексі певних показників, які свідчать про досяг
нення, виконання або перевиконання поставле
них цілей і завдань. Рекомендації № 23 пропо
нують брати за основу два критерії — основні
показники преміювання та показники умов пре
міювання. Перший критерій є базою для визна
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чення розміру премії, а другий — умов премію
вання.
У свою чергу умови преміювання можуть
поділятися на основні та додаткові. Наприклад,
якщо основні умови не виконані — премія не ви
плачується, якщо не виконані додаткові — роз
мір премії може бути знижений до 50 %. Мін
праці рекомендує використовувати не більше
трьох основних показників, що визначають умо
ви преміювання.
Методи розрахунку окремих показників ді
яльності підприємства, які враховуються під час
матеріального стимулювання праці працівників,
наведені в додатку Б до Рекомендацій № 23.

Особливості законодавчого та
договірного регулювання премій
Якщо стосовно організації надбавок і доплат
існує достатня законодавча база та норми ге
неральної й галузевих угод, то щодо організації
преміювання спеціальні норми законодавчого
та договірного регулювання відсутні.
Статтею 12 Закону № 108 жодних держав
них норм і гарантій у частині преміювання не
передбачено.
Нормативним актом, який регулює премію
вання на окремому підприємстві, є додаток до
колективного договору: положення про преміювання. Правомірність наявності в колектив
ному договорі додатка про преміювання визна
чається статтею 7 Закону № 3356 і статтею 13
КЗпП.

Порядок розробки положення
про преміювання
Підставою для нарахування та виплати будьяких видів премій є документально оформлена
домовленість між працівником та роботодав
цем. Положення про можливість та умови пре
міювання працівників є невід’ємною частиною
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колективного договору, а конкретні показники
та розміри преміювання за кожною категорією
працівників затверджуються керівником за по
годженням з профспілковим органом підприєм
ства або в одній із складових частин положення
про оплату праці, або окремим положенням про
преміювання.
Під час розробки на підприємстві положення
про преміювання можна скористатися числен
ними типовими положеннями, затвердженими
органами державної виконавчої влади СРСР.
Що стосується вітчизняних методичних матері
алів, то порядок преміювання працівників під
приємств визначений у Рекомендаціях № 44.
У Рекомендаціях № 44 встановлено поря
док розробки положень про преміювання ро
бітників (п. 4), систем преміювання керівників,
професіоналів, фахівців і технічних службовців
(пп. 7.1.1), а також спеціальних систем премію
вання працівників підприємств (п. 9). Проте для
практичного застосування з метою розробки
положень про преміювання Рекомендації № 44
недостатньо конкретні й універсальні.
Дієвою підмогою в розробці положень про
преміювання на підприємстві можуть бути Ре
комендації № 23. У них докладно визначено по
рядок встановлення показників преміювання та
норми відповідних положень.
Під час розробки положення про преміюван
ня згідно з Рекомендаціями № 23 визначається:
 мета та завдання, які має вирішувати сис
тема преміювання;
 показники преміювання (не більше трьох),
за які встановлюється певний розмір премії;
 розмір премії за виконання основних по
казників преміювання;
 показники (не більше трьох) умов премі
ювання;
 розмір зниження премії за невиконання
умов преміювання;
 категорії, групи (професії) працівників
або структурні підрозділи, яким за цією систе
мою нараховується та виплачується премія;
 порядок обліку показників преміювання;
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 терміни нарахування та виплати премії;
 інші додаткові умови, пов’язані з неперед
баченими обставинами, які можуть виникнути
на підприємстві незалежно від працівників;
 джерело преміювання (фонд оплати пра
ці, вільний залишок прибутку).
Для організації систем преміювання за ре
зультатами виробничої або управлінської ді
яльності, як і для інших систем матеріального
стимулювання праці, виділяють такі групи та
категорії працівників:
 керівні працівники управління (перший
керівник, головний інженер, їхні заступники та
помічники, головні фахівці та начальники про
відних відділів управління підприємства);
 працівники структурних підрозділів уп
равління підприємства (провідні фахівці, фахівці
та молодші фахівці);
 працівники основних виробничих підроз
ділів (начальники цехів, дільниць, старші май
стри, майстри, провідні фахівці, фахівці та мо
лодші фахівці підрозділів основних цехів);
 працівники інших виробничих підрозділів
(за складом, наведеним для основних виробни
чих підрозділів);
 працівники непромислової групи з обслу
говування інфраструктури підприємства (проф
техучилища, дитячі садки, лікувальні установи
й установи відпочинку, гуртожитки, установи
харчування, торгівлі та інших видів житлово-по
бутового обслуговування працівників підприєм
ства);
 крім того, можуть бути виділені окремі
професійні групи фахівців (конструктори, тех
нологи, науковці тощо);
 робітники основних професій, зайняті в
основних виробничих структурних підрозділах;
 робітники, зайняті обслуговуванням ос
новного виробництва (ремонтно-налагоджу
вальний персонал);
 робітники допоміжних цехів (дільниць),
зайняті забезпеченням виробництв підприєм
ства (електроремонтний, черговий персонал,
персонал забезпечення підприємства різними
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Під час розробки положення про преміювання слід керуватися не тільки
цифрами, які свідчать про високі
кінцеві результати діяльності підприємства, а й ступенем участі
кожного працівника в досягненні
таких показників
видами енергоресурсів, транспортними послу
гами тощо).
У Рекомендаціях № 23 показники й умови
матеріального стимулювання керівників, про
фесіоналів, фахівців і технічних службовців апа
рату управління та його структурних підрозділів
визначаються, зважаючи на розподіл структур
них підрозділів підприємства за напрямами ді
яльності та показниками оцінки діяльності під
приємства та його служб.
Наприклад, якщо організацією та забез
печенням виробництва продукції (виконання
робіт, надання послуг) займаються виробнича
та планово-економічна служби; служби мате
ріально-технічного постачання, зовнішньої та
внутрішньої кооперації (комплектації), техніч
ного контролю якості матеріалів, виробів і про
дукції; головні фахівці та підлеглі їм служби;
основні й допоміжні цехи та їх технічні й еконо
мічні підрозділи (фахівці); транспортна служба
підприємства, то відповідно до Рекомендацій
№ 23 основними показниками оцінки діяльнос
ті підприємства, які використовуються для пре
міювання працівників, можуть бути:
 обсяги товарної (чистої, нормативно чис
тої тощо) продукції, виконаних робіт, наданих
послуг у натуральному вираженні та в тисячах
гривень;
 виробництво товарної (чистої, норматив
но чистої) продукції, виконання робіт, надання
послуг у встановленій номенклатурі;
 темпи зростання (зниження) або прирос
ту (падіння) обсягів товарної (чистої) продукції,
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виконаних робіт, наданих послуг у звітному пе
ріоді у відсотках до попереднього періоду;
 рівень ритмічності виробництва продук
ції, виконання робіт, надання послуг у звітному
періоді;
 своєчасність забезпечення виробництва
сировинними, матеріальними, енергетичними
ресурсами та робочою силою;
 забезпечення безперебійної роботи ви
робничого устаткування.
Під час розробки положення про преміюван
ня слід керуватися не тільки цифрами, які свід
чать про високі кінцеві результати діяльності
підприємства, а й ступенем участі кожного пра
цівника в досягненні таких показників. Тому для
підвищення зацікавленості кожного працівника
в результатах своєї праці доцільно передбачити
індивідуальний підхід до преміювання (розділь
не преміювання) за забезпечення кількісних і
якісних показників. Наприклад, для керівників
і службовців такими показниками можуть бути:
 підвищення рівня рентабельності;
 зниження рівня витрат обігу (собівартос
ті) порівняно з відповідним періодом поперед
нього року;
 виконання умов укладених договорів з
постачальниками товарів;
 зменшення простроченої дебіторської та
кредиторської заборгованості тощо.
Для преміювання продавців, контролерівкасирів, кухарів тощо можна скористатися та
кими показниками:
 виконання та перевиконання плану по то
варообігу, випуску готової продукції;
 дотримання високого рівня культури об
слуговування;
 відсутність порушень правил торгівлі, са
нітарних норм.
Для робітників, зайнятих обслуговуванням
устаткування, вантажників, водіїв тощо мож
на встановити преміювання в разі досягнення
ними таких показників:
 забезпечення своєчасного навантаження
й розвантаження товарів;
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 скорочення часу простою транспортних
засобів під час вантажно-розвантажувальних
операцій;
 безаварійна робота;
 безперебійна та ритмічна робота устатку
вання;
 скорочення часу та витрат на обслугову
вання й ремонт устаткування.
У разі роздільного преміювання загальний
розмір премії визначається з урахуванням за
безпечення виконання кожного із встановлених
показників і може бути знижений за порушення
трудової та виробничої дисципліни або за наяв
ності виробничих упущень.
Колективна (бригадна) форма організації й
оплати праці на підприємстві передбачає також
розподіл колективної винагороди між усіма чле
нами колективу (бригади). Такий розподіл пре
мії може відбуватися з урахуванням коефіцієнта
трудової участі (КТУ), зважаючи на:
 загальний колективний заробіток;
 частину заробітку понад основну тарифну
оплату;
 загальний розмір колективної премії.
Найскладнішим у розподілі колективної ви
нагороди є правильне визначення КТУ. Адже в
ідеалі він має враховувати не тільки результати
праці, а й особисті здібності кожного, а сумар
ний заробіток працівника визначається шляхом
множення КТУ на місячну (годинну) тарифну
ставку.
На великих підприємствах для розрахунку
КТУ розробляються таблиці показників і спеці
альні шкали їх оцінки. Але їх вплив на базовий
КТУ (за базову величину КТУ береться 1,0 мі
сячної або годинної тарифної ставки), як прави
ло, вимірюється в сотих частках.
У пп. 12.3 Рекомендацій № 23 пропонуєть
ся у шкалі коефіцієнтів підвищення й зниження
КТУ застосовувати такі показники, як: викорис
тання передових методів праці; скорочення або
збільшення часу простою устаткування; робота
на нових місцях; порушення техніки безпеки
тощо. Можна також застосовувати й інші показ
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ники залежно від специфіки діяльності конкрет
ного колективу.

Практика розробки положення
про преміювання
На практиці для розробки положень про пре
міювання залежно від принципу встановлення
його показників і розмірів складаються певні
схеми розрахунку розміру премії. Розглянемо
чотири з них.
1. Встановлено одну групу показників премі
ювання без розподілення на основні та додаткові. З базового розміру премії у відсотках до
посадових окладів віднімається в абсолютному
відсотковому обчисленні частина цього розмі
ру, що припадає на невиконання відповідного
показника.
Наприклад, базовий розмір премії — 50 %.
Але працівник:
 допустив брак під час виконання вироб
ничого завдання: частина базового розміру пре
мії за виконання цього показника — 20 %;
 не дотримувався робочої інструкції: час
тина базового розміру за дотримання інструк
ції — 15 %.
Премія нараховуватиметься в розмірі 15 %
(50 % – 20 % – 15 %).
2. Встановлено дві групи показників премію
вання — основні та додаткові. За невиконання
додаткового показника, визначеного як підстава
для невиплати премії, премія не виплачується.
Наприклад, виробнича премія становить
30 % за виконання основного показника премію
вання, але за умови недопущення браку — тобто
виконання додаткової умови преміювання.
3. Встановлено дві групи показників премі
ювання — основні та додаткові. За невиконання
додаткових показників премія зменшується у
відносному або абсолютному обчисленні.
Наприклад, за виконання основних показни
ків преміювання премія встановлена в розмірі
50 %. Якщо працівник не виконав додаткового
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У разі відсутності у підприємства
фінансових можливостей премія
може бути не виплачена, незважаючи на те що всі умови дотримані й
показники виконані

показника, за невиконання якого премія знижу
ється на 20 %, розмір зниження премії станови
тиме:
 за відносного обчислення розміру (при
визначенні кількісного співвідношення двох
порівнюваних абсолютних величин) — 40 %
(50 % – (50 % х 0,2));
 за абсолютного обчислення (із застосу
ванням абсолютних величин) — 30 % (50 % –
20 %).
4. Премія розраховується, зважаючи на фі
нансові можливості.
За кожним працівником:
 розмір премії у відсотках до посадового
окладу обчислюється в порядку, визначеному в
одній з трьох наведених вище схем;
 з урахуванням заробітної плати за фак
тично відпрацьований час визначається розра
хункова сума премії;
 фактична сума премії обчислюється шля
хом множення розрахункової суми на коефіці
єнт зниження премії (який визначається відно
шенням загальної розрахункової суми премії до
встановленої, виходячи з наявності коштів на
такі цілі).
Можливі варіанти поєднання цих схем роз
рахунків.

Кошти для виплати премій
На відміну від основної заробітної плати (та
рифна ставка, оклад), для якої характерні фік
сований розмір і постійний характер виплати,
премія є величиною змінною й залежить від
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різних факторів. Крім того, в разі відсутності у
підприємства фінансових можливостей премія
може бути не виплачена, незважаючи на те що
всі умови дотримані й показники виконані.
Отже, у положенні про преміювання слід вка
зати це разом із зазначенням джерела коштів,
що спрямовуються на преміювання працівників
підприємства. Це можуть бути як заздалегідь
заплановані суми у складі фонду оплати праці,
розраховані виходячи з планових виробничих
показників, фактично сформований фонд еко
номії від запланованого на місяць фонду оплати
праці чи фонду споживання, утворений за раху
нок прибутку.

Оформлення та оподаткування
Преміювання доцільно застосовувати за резуль
татами фінансово-господарської діяльності за
місяць на підставі наказу або розпорядження
керівника. У наказі (розпорядженні) необхідно
конкретизувати, за досягнення яких саме по
казників виплачується премія, хто конкретно з
працівників підлягає преміюванню. Після цього
суму нарахованої премії слід відобразити в роз
рахунково-платіжній відомості.
Нагадаємо, що відповідно до Інструкції № 5
премії як складові фонду додаткової заробітної
плати (пп. 2.2.2 Інструкції № 5) та інших заохо
чувальних та компенсаційних виплат (пп. 2.3.2
Інструкції № 5) формують фонд оплати праці
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підприємства. Тому сума премії, як і основна
зарплата, є базою для нарахування єдиного со
ціального внеску та утримання податку на дохо
ди фізичних осіб.

Накази про преміювання
Положення про преміювання не містить норм
прямої дії. Тому конкретні розміри премій за
тверджуються наказами по підприємству (додаток 1 і 2), що й має бути передбачено в по
ложенні. Спеціальних рекомендацій щодо роз
робки наказів про преміювання методичні реко
мендації не містять.
Наказ про преміювання працівників підпри
ємства має розроблятися відповідно до поло
ження про преміювання. У цьому наказі мають
забезпечуватися правомірність виплати премії з
урахуванням норм положення та дотримувати
ся загальні вимоги до оформлення документів.
Накази про виплату премій ґрунтуються та
кож на інформаційних матеріалах, у т. ч. розра
хунках та доповідних записках посадових осіб
про виконання показників і умов преміювання.
Можливість і умови надання разових вина
город та премій також мають бути зазначені
в положенні про преміювання. Виплачуються
такі премії за наказом керівника в разі настан
ня для цього певних умов (наприклад, ювілей
на дата, виконання особливо важливого зав
дання тощо). 
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Додаток 1
ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА»
НАКАЗ
10.05.2016

м. Київ

№ 49-ОД

Про преміювання працівників підприємства
за основні виробничі результати за квітень 2016 р.
Відповідно до розділу І Положення про преміювання
НАКАЗУЮ:
1. За виконання показників преміювання преміювати за квітень 2016 р. працівників підприємства в базовому розмірі 50 %, передбаченому Положенням про
преміювання.
1.1. Затвердити розмір зниження премії окремим працівникам за невиконання
показників преміювання та позбавлення премії окремих працівників за недоліки в
роботі (додаток до наказу).
2. Бухгалтерії підприємства в травні 2016 р. нарахувати та виплатити премії
працівникам підприємства за квітень 2016 р. у базовому розмірі з урахуванням
його зниження окремим працівникам відповідно до додатка до наказу.
2.1. Премії нараховувати на заробітну плату, обчислену за тарифними ставками (посадовими окладами), з доплатами та надбавками і за відрядними розцінками за фактично відпрацьований час.
Підстави:

доповідні записки з пропозиціями щодо зниження (позбавлен
ня) премій головного економіста Тригуб Т. П. від 06.05.2016 р.
(далі — аналогічні доповідні записки від інших керівників структурних
підрозділів).

Генеральний директор

Сазонов

Д. І. Сазонов

Візи
З наказом ознайомлені
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)
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Закінчення додатка 1
Додаток до наказу по ТОВ «Спецтехніка»
від 10.05.2016 р. № 49-ОД
Відомість зниження розміру (позбавлення) премії окремих працівників підприємства відповідно
до Положення за основні результати господарської діяльності за квітень 2016 р.
Розмір
ПІБ, професія
БазоАбсопремії у
працівника, який Причина зниження вий
лютний
відсотках з
позбавляється
або позбавлення розмір розмір
урахуванням
премії повністю
премії
премії, зниження
зниження
або частково
%
премії, %
(гр. 4 – гр. 5)

№
з/п

Підстави

1

Моринець Г. П.,
старший майстер

Травматизм з важким наслідком

50 %

50 %

—

Доповідна записка
головного
механіка Бабіча П. П. від
06.05.2016 р.

2

Сорокін І. І.,
вантажник

Прогули

50 %

30 %

20 %

Доповідна
записка старшого майстра
виробничої
ділянки Кравця Р. П. від
07.05.2016 р.

…

…

Головний економіст
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…

…

Тригуб			

…

…
Т. П. Тригуб
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Додаток 2
ТОВ «СПЕЦТЕХНІКА»
НАКАЗ
11.05.2016

м. Київ

№ 50-ОД

Про виплату премії працівникам підприємства
за основні виробничі результати за квітень 2016 р.
Відповідно до розділу І Положення про преміювання
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до наказу від 10.05.2016 р. № 49-ОД бухгалтерії підприємства
в травні 2016 р. нарахувати та виплатити премії працівникам підприємства за виконання показників преміювання за квітень 2016 р. у базовому розмірі 50 % від
заробітної плати, обчисленої за тарифними ставками (посадовими окладами),
з доплатами та надбавками і за відрядними розцінками за фактично відпрацьований час.
2. Під час нарахування премій урахувати зниження премії окремим працівникам за невиконання показників преміювання та позбавити премії окремих працівників за недоліки в роботі згідно з додатком до наказу від 10.05.2016 р. № 49-ОД.
Виплатити премії працівникам підприємства разом із виплатою заробітної
плати за квітень 2016 р.
Генеральний директор

Сазонов

Д. І. Сазонов

Візи
З наказом ознайомлені
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)
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Зміни в законодавстві

Юрій Юров,

завідувач відділу із наукового забезпечення питань
економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної
сфери Державної установи «НДІ соціально-трудових
відносин» Міністерства соціальної політики України

Чергова зміна

до Класифікатора професій

Н

аказом Міністерства економічного роз
витку і торгівлі України від 4 березня
2016 р. № 394 відповідно до частини
п’ятої статті 259 Господарського кодек
су України від 16 січня 2003 р. № 436- IV було
затверджено Зміну № 4 до Національного кла
сифікатора України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010 (далі — КП), яка набрала чиннос
ті з 1 березня 2016 р. Згідно з Положенням про
ведення Державного класифікатора ДК 003
«Класифікатор професій» (ДСТУ 3739-98) під
ставами для внесення змін та доповнень до
КП є:
 зміни відповідних законодавчих та норма
тивних актів України;
 зміни до Міжнародної стандартної класи
фікації занять (International Standard Classifica
tion of Occupations 1988, Department of Statistics
International Labour Office, Geneva);
 обґрунтовані пропозиції міністерств та ін
ших центральних органів державної виконавчої
влади;
 необхідність удосконалення КП.
Чергові зміни та доповнення до КП були зу
мовлені:
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 скасуванням деяких професійних назв
робіт як застарілих і таких, що не знаходять
практичного застосування внаслідок рефор
мування системи управління, змін в організації
праці та виробництва — вісім позицій, у зв’язку
зі зміною коду — одна позиція;
 зміною професійних назв робіт відповідно
до законодавчо-правових норм і покладених на
працівників завдань та обов’язків — чотири по
зиції, виправленням технічних помилок — одна
позиція;
 внесенням до КП професійних назв робіт
(професій, посад) у зв’язку з вимогами законо
давчо-правових документів, освоєнням нових
технологій, виникненням нових напрямів ді
яльності та іншими змінами у сфері суспіль
но-економічної діяльності — 12 позицій, у т. ч.
11 — нові та удосконалені професійні назви ро
біт, одна — внесена з новим кодом КП;
 зміною однієї назви класифікаційного
угруповання.
Загалом Зміною № 4 до КП внесено 27 по
зицій різних змін та доповнень. Таким чином,
разом визначено 8927 професійних назв робіт
(посад).
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Зміна № 4 до КП
Розділ 5 «Класифікація професій», директива «З» (зміна назв класифікаційних угруповань):
Попередня редакція назви класифікаційного угруповання

Код КП

Керівні працівники апарату місцевих
органів державної влади

1229.3

Нова редакція назви класифікаційного угруповання
Керівні працівники апарату місцевих органів державної
влади та місцевого самоврядування

Додаток А:
 директива «С» (скасовано професійні назви робіт):
Професійна назва роботи

Код КП

Експерт технічний з промислової безпеки

2449.2

Контролер-ревізор пасажирських поїздів

4211

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів

7233

Моторист теплового промивання котлів паровозів

8153

Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад

9141

Викликач локомотивних та поїзних бригад

9151

Прийомоздавальник вантажу та багажу

9332

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

9332

Провідник із супроводження вантажів

9332

 директива «З» (змінено професійні назви робіт):
Попередня редакція професійної назви роботи Код КП
Технік-протезист
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3119

Нова редакція професійної назви роботи
Технік-протезист-ортезист

Оператор бюро інформації про підхід і прибут4133
тя вантажів закладу

Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів

Черговий з видавання довідок (бюро довідок)

4222

Черговий з надання довідок

Машиніст вагоперевірочного вагона

8311

Машиніст вагоповірочного вагона
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 директива «В» (внесено нові професійні назви робіт):
Професійна назва роботи

Код КП

Начальник залізнично-будівельної машини

1226.2

Староста

1229.3

Експерт технічний з промислової безпеки

2149.2

Технолог ортопедичний

3119

Артист-тамбурмажор

3479

Прийомоздавальник вантажу та багажу

5111

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

5111

Черговий по відновному поїзду

5111

Провідник із супроводження вантажів

5112

Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад

5121

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту

7233

Бригадир (звільнений) підприємств метрополітенів

7233

Отже, внесення до КП змін, у т. ч. нових про
фесійних назв робіт, обумовлено:
 реформою у сфері залізничного транспор
ту України, що здійснюється відповідно до Дер
жавної цільової програми реформування заліз
ничного транспорту на 2010–2019 роки, затвер
дженої постановою КМУ від 16 грудня 2009 р.
№ 1390, та планів імплементації окремих актів
законодавства ЄС у сфері залізничного тран
спорту, схваленими розпорядженням КМУ від
26 листопада 2014 р. № 1148-р;
 виконанням Плану дій Кабінету Міністрів
України на 2016 рік, одним із пунктів якого є:
«Розроблення рішень про внесення змін до Кла
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сифікатора професій, затвердженого наказом
Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р.
№ 327, у частині запровадження професій «тех
нік-протезист» та «технолог ортопедичний»;
 Законом України «Про місцеве самовря
дування в Україні» від 21 травня 1997 р.
№ 280/97- ВР, що визначає систему та гарантії
місцевого самоврядування в Україні, засади
організації та діяльності, правового статусу і від
повідальності органів та посадових осіб місцево
го самоврядування;
 введенням назви професії для керівника
військового оркестру на марші (артист-тамбур
мажор). 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Кодекс України про
адміністративні
правопорушення:
що варто знати кадровикам

К

одекс України про адміністративні право
порушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
(далі — КУпАП) належить до такої галузі
законодавства, як адміністративне право,
що являє собою сукупність правових норм, які
регулюють суспільні відносини у сфері державно
го управління, внутрішньоорганізаційної діяльнос
ті та реалізації владних виконавчо-розпорядчих
повноважень органами недержавної виконавчої
влади, делегованих відповідно до закону. За пору
шення норм адміністративного права настає так
звана адміністративно-правова відповідальність,
яку слід відрізняти від дисциплінарної та цивільноправової.

КУпАП досить великий за обсягом і містить
складну юридичну термінологію, тому зупини
мося насамперед на тих його нормах і положен
нях, які найбільше стосуються кадрової справи
та питань сфери управління персоналом. Щоб
краще орієнтуватися в цьому складному доку
менті, розподілимо адміністративні правопору
шення залежно від їх видів, а також категорій
працівників та сфер діяльності, яких вони мо
жуть стосуватися.
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Загальні положення КУпАП
Відповідно до статті 1 КУпАП до його основних
завдань належать охорона прав (свобод, закон
них інтересів) громадян та підприємств, установ
і організацій (далі — підприємство), власності,
конституційного ладу України, зміцнення за
конності, запобігання правопорушенням тощо.
Згідно зі статтею 6 КУпАП органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, гро
мадські організації, трудові колективи мають
розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на
запобігання адміністративним правопорушен
ням, виявлення й усунення причин та умов, які
сприяють їх вчиненню, на виховання громадян
у дусі високої свідомості й дисципліни, суворого
додержання законів України.
Адміністративним правопорушенням (про
ступком) визнається протиправна, винна (умис
на або необережна) дія чи бездіяльність, яка
посягає на громадський порядок, власність,
права і свободи громадян, на встановлений
порядок управління і за яку законом передбаче
но адміністративну відповідальність. Адміні
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стративну відповідальність слід відрізняти від
кримінальної, яка може бути встановлена зако
ном за правопорушення більш серйозного
характеру та/або з більш тяжкими наслідками.
Зауважимо, що адміністративній відпові
дальності підлягають особи:
 які досягли 16-річного віку на момент
вчинення правопорушення;
 на підставі закону, що діє під час і за міс
цем вчинення правопорушення.
Закони, які пом’якшують або скасовують
відповідальність за адміністративні правопору
шення, мають зворотну силу, тобто поши
рюються і на правопорушення, вчинені до їх
видання. Однак закони, які встановлюють або
посилюють відповідальність за адміністративні
правопорушення, зворотної сили не мають.

Випадки ненастання адміністративної
відповідальності
Згідно зі статтею 17 КУпАП особа не підлягає
адміністративній відповідальності, якщо вона:
 діяла в стані крайньої необхідності, необ
хідної оборони або
 була в стані неосудності (тобто не могла
усвідомлювати свої дії або керувати ними вна
слідок хронічної душевної хвороби, тимчасово
го розладу душевної діяльності, слабоумства чи
іншого хворобливого стану).
Крім того, відповідно до статті 22 КУпАП по
рушник може бути звільнений органом (посадо
вою особою), уповноваженим вирішувати спра
ву, від адміністративної відповідальності в разі
малозначності правопорушення (у цьому разі по
рушник може отримати лише усне зауваження).
Згідно зі статтею 21 КУпАП порушник (крім
посадової особи) може бути звільнений від від
повідальності з передачею матеріалів на розгляд
громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого
правопорушення та особи правопорушника до
нього доцільно застосувати захід громадсько
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го впливу. У цьому разі власник підприємства
або громадська організація мають у 10-денний
строк повідомити відповідний орган про засто
совані заходи громадського впливу.

Адміністративна відповідальність
окремих категорій осіб
В окремих статтях КУпАП конкретизуються ад
міністративні правопорушення, за які можуть
притягатися до адміністративної відповідаль
ності певні особи, у т. ч. працівники підприємств,
які належать до деяких професійних груп (кате
горій) або залежно від їх організаційно-керівних
повноважень за посадою (службового статусу),
наприклад:
 стаття 14 КУпАП — посадові особи — за
правопорушення, пов’язані із недодержанням
правил, забезпечення виконання яких входить
до їх службових обов’язків;
 статті 141, 142 — власники (співвласники) транспортних засобів або фізичні чи
юридичні особи, за якими зареєстровано тран
спортні засоби, — за правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафік
совані в автоматичному режимі (за допомогою
технічних засобів, що дають змогу здійснювати
фотозйомку або відеозапис та функціонують
згідно із законодавством про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах);
 частина перша статті 15 — військово
службовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи
рядового та начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби України, служ
би цивільного захисту та Державної служби спе
ціального зв’язку та захисту інформації України,
поліцейські — за правопорушення за дисцип
лінарними статутами. Крім того, вони несуть
адміністративну відповідальність на загальних
підставах (але до них не можуть бути застосова
ні громадські та виправні роботи, адміністратив
ний арешт) за:
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 порушення норм, правил і стандартів,
що стосуються: забезпечення безпеки до
рожнього руху, санітарних норм, правил по
лювання, рибальства та охорони рибних за
пасів, митних правил;
 вчинення правопорушень, пов’язаних з
корупцією;
 порушення тиші в громадських місцях;
 неправомірне використання держав
ного майна;
 незаконне зберігання спеціальних тех
нічних засобів негласного отримання інфор
мації;
 невжиття заходів щодо окремої ухвали
суду;
 ухилення від виконання законних ви
мог прокурора;
 порушення законодавства про держав
ну таємницю;
 порушення порядку обліку, зберігання
й використання документів та інших матері
альних носіїв інформації, що містять службо
ву інформацію;
 частина друга статті 15 — інші особи (крім
зазначених у частині першій ст. 15 КУпАП), на
яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, — за правопорушення, прямо передбачені
в зазначених статутах або положеннях, несуть
дисциплінарну відповідальність, за інші адміні
стративні правопорушення несуть адміністра
тивну відповідальність на загальних підставах;
 стаття 442 — медичні та фармацевтичні
працівники — за порушення встановлених для
них обмежень під час здійснення ними профе
сійної діяльності;
 стаття 961 — головний архітектор проекту, головний інженер проекту, експерт, інші
відповідальні виконавці окремих видів робіт
(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архі
тектури, які мають відповідний кваліфікаційний
сертифікат, — за передачу замовнику проектної
документації для виконання будівельних робіт
на об’єкті, розробленої з порушенням вимог за
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конодавства, містобудівної документації, вихід
них даних для проектування об’єктів містобуду
вання, будівельних норм, державних стандартів і
правил, у т. ч. щодо створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломо
більних груп населення, передбачення приладів
обліку води й теплової енергії, а також занижен
ня категорії складності об’єкта будівництва;
 стаття 98 — керівники, заступники керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів,
керівників адміністративно-господарських
служб підприємств — за марнотратне витра
чання паливно-енергетичних ресурсів, тобто
систематичне, без виробничої потреби, недован
таження або використання на холостому ходу
електродвигунів, електропечей та іншого елек
тро- і теплоустаткування; систематична пряма
втрата стисненого повітря, води і тепла, спри
чинена несправністю арматури, трубопроводів,
теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловико
ристовуючого устаткування; використання без
дозволу енергопостачальної організації елек
тричної енергії для опалення службових та інших
приміщень, а також для не передбаченої вироб
ничим процесом мети; безгосподарне викорис
тання електричної енергії для освітлення;
 стаття 1639— різні категорії осіб, що
мють доступ до інсайдерської інформації, зо
крема:
 посадові особи емітента цінних паперів, у т. ч. ті, які були посадовими особами
емітента на момент ознайомлення з інсай
дерською інформацією;
 особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням
ними трудових (службових) обов’язків або
договірних зобов’язань незалежно від відно
син з емітентом, у т. ч. співробітники профе
сійних учасників фондового ринку;
 державні службовці, яким відома ін
сайдерська інформація внаслідок виконання
ними посадових (службових) обов’язків;
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 особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом;
 аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні
повноваження
за умисне незаконне розголошення, переда
чу або надання доступу до інсайдерської інфор
мації, а так само надання з використанням такої
інформації рекомендацій стосовно придбання
або відчуження цінних паперів чи похідних (де
ривативів), а також вчинення з використанням
інсайдерської інформації на власну користь або
на користь інших осіб правочинів, спрямованих
на придбання або відчуження цінних паперів чи
похідних (деривативів), яких стосується інсай
дерська інформація;
 стаття 1662 — керівники (розпорядники
кредитів) підприємств (об’єднань, господарських товариств тощо) — за укладення угод,
спрямованих на встановлення (підтримання)
монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок
(доплат), націнок, розподіл ринків за територі
альним принципом, асортиментом товарів, об
сягом їх реалізації чи закупівель або за колом
споживачів чи за іншими ознаками з метою їх
монополізації, усунення з ринку або обмеження
доступу на нього продавців, покупців, інших під
приємців тощо;
 стаття 16619 — керівник банку — за по
рушення ним порядку складання або подання
відомостей до Фонду гарантування вкладів фі
зичних осіб, невиконання або несвоєчасне вико
нання керівником банку законних рішень Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб тощо;
 стаття 179 — майстри, начальники дільниць, змін, цехів та інші керівники — за участь
у розпиванні з підлеглими їм працівниками пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоал
когольних напоїв на виробництві або невжиття
ними заходів до відсторонення від роботи осіб,
які перебувають у нетверезому стані, або при
ховування ними випадків розпивання пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкоголь

№ 6 (113) червень 2016

них напоїв чи появи на роботі в нетверезому
стані підлеглих їм працівників;
 стаття18841 — керівники органів, нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації — за
неподання, несвоєчасне подання для державної
реєстрації нормативно-правових актів, які від
повідно до закону підлягають державній реє
страції, направлення на виконання норматив
но-правових актів, що не пройшли державної
реєстрації та не опубліковані в установленому
законом порядку, а також надіслання для ви
конання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі,
що встановлюють правові норми;
 стаття 2112 — керівники або інші відповідальні за військово-облікову роботу посадові особи житлово-експлуатаційних організацій,
підприємств, які здійснюють експлуатацію бу
динків, підрозділи по роботі з кадрами підпри
ємств тощо — за неподання щорічно в строки,
встановлені Міністерством оборони України,
до відповідних районних (міських) військових
комісаріатів списків громадян, які підлягають
приписці до призовних дільниць тощо.

Види адміністративних стягнень
За адміністративні правопорушення згідно зі стат
тями 24, 25 КУпАП передбачені такі адміністративні стягнення, які можуть застосовуватися як
основне або додаткове стягнення (за одне адміні
стративне правопорушення може бути накладено
основне або основне й додаткове стягнення):
 попередження (основне);
 штраф (основне);
 штрафні бали (основне);
 оплатне вилучення предмета, який став
знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом
адміністративного правопорушення (основне або
додаткове);
 конфіскація: предмета, який став знаряд
дям вчинення або безпосереднім об’єктом адмі
ністративного правопорушення; грошей, одер
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жаних внаслідок вчинення адміністративного
правопорушення (основне);
 позбавлення спеціального права, надано
го даному громадянинові (права керування
транспортними засобами, права полювання)
(основне);
 позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю (тільки як
додаткове);
 громадські роботи (основне);
 виправні роботи (основне);
 адміністративний арешт (основне);
 арешт з утриманням на гауптвахті (ос
новне);
 адміністративне видворення за межі
України іноземців і осіб без громадянства (основне);
 інші стягнення, якщо вони передбачені
відповідними законами.
Відповідно до статті 30 КУпАП позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю може призначатися судом
на строк від шести місяців до одного року, неза
лежно від того, чи передбачене воно в санкції
статті за відповідне порушення, якщо суд визнає
за неможливе збереження за правопорушником
права обіймати певні посади або займатися пев
ною діяльністю з урахуванням характеру право
порушення та інших обставин справи.
Якщо ж згадане позбавлення права безпо
середньо передбачено санкціями статті за від
повідне правопорушення, то суд позбавляє пра
вопорушника відповідного права на строк
одного року.
Детальні визначення згаданих видів адміні
стративних стягнень наводяться у статтях 26–
32 КУпАП.

Накладення адміністративних
стягнень
Під час накладення адміністративного стягнен
ня в межах, установлених КУпАП або іншими
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Якщо певне адміністративне
порушення підвідомче суду,
то відповідне стягнення може бути
накладене не пізніш як через три
місяці з дня вчинення правопорушення
законами України, відповідно до статей 33–35
КУпАП мають враховуватися (крім стягнень за
правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху):
 характер вчиненого правопорушення;
 особа порушника, ступінь його вини, май
новий стан;
 обставини, що пом’якшують відповідаль
ність (наприклад, щире розкаяння, добровільне
відшкодування збитків, якщо правопорушни
ком є вагітна жінка тощо);
 обставини, що обтяжують відповідаль
ність (продовження протиправної поведінки,
у разі вчинення правопорушення в стані сп’я
ніння, в умовах стихійного лиха тощо).
Якщо певне адміністративне порушення під
відомче суду (судді), то відповідне стягнення
може бути накладене не пізніш як через три
місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні — не пізніш як через три місяці з дня його виявлення (у справах
про корупцію, держзакупівлі тощо — протягом
трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення). В інших
випадках (не підвідомчих судам) — не пізніш
як через два місяці з дня вчинення правопору
шення, а при триваючому правопорушенні — не
пізніш як через два місяці з дня його виявлення (ст. 38 КУпАП).
Згідно зі статтею 39 КУпАП якщо особа, під
дана адміністративному стягненню, не вчинить
протягом року з дня закінчення виконання стяг
нення нового правопорушення, вона вважати
меться такою, що не була піддана адміністра
тивному стягненню.
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Якщо особа, піддана
адміністративному стягненню, не
вчинить протягом року з дня
закінчення виконання стягнення нового
правопорушення, вона вважатиметься
такою, що не була піддана
адміністративному стягненню
При вчиненні однією особою двох або більше
адміністративних правопорушень адміністра
тивне стягнення накладається за кожне право
порушення окремо. Якщо особа вчинила кілька
адміністративних правопорушень, справи про
які одночасно розглядаються одним і тим же
органом (посадовою особою), стягнення накла
дається в межах санкції, встановленої за більш
серйозне правопорушення з числа вчинених.
До основного стягнення в цьому разі може бути
приєднано одне з додаткових стягнень, перед
бачених статтями про відповідальність за будьяке із вчинених правопорушень (ст. 36 КУпАП).

Стягнення за правопорушення
у сфері праці
Правопорушення у сфері охорони праці де
тально розглядаються у главі 5 підрозділу ІІ
«Особлива частина» КУпАП. Так, статтями
41–42 КУпАП за порушення окремих вимог
законодавства про працю та охорону праці пе
редбачено накладення штрафу на:
 посадових осіб підприємств незалежно
від форми власності та громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності — від 30 до 100
нмдг (від 100 до 300 нмдг у разі повторного
протягом року правопорушення, за яке вже
накладалося стягнення або за правопорушення
по відношенню до неповнолітнього, вагітної
жінки, одинокого батька, матері або особи, яка
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їх замінює і виховує дитину віком до 14 років
або дитину-інваліда) за:
порушення встановлених термінів виплати
пенсій, стипендій, заробітної плати або виплату
їх не в повному обсязі;
порушення терміну надання посадовими
особами підприємств та фізичними особами —
підприємцями працівникам, у т. ч. колишнім, на
їхню вимогу документів стосовно їх трудової
діяльності на підприємстві чи у фізичної особи —
підприємця, необхідних для призначення пенсії
(про стаж, заробітну плату тощо), визначеного
Законом України «Про звернення громадян»,
або надання зазначених документів із недосто
вірними даними;
порушення терміну проведення атестації
робочих місць за умовами праці та порядку її
проведення;
інші порушення вимог законодавства про
працю;

Правопорушення у сфері охорони праці
детально розглядаються у главі 5 підрозділу ІІ «Особлива частина» КУпАП
 посадових осіб підприємств незалежно
від форми власності та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману
працю, — від 500 до 1000 нмдг (у разі повтор
ного протягом року порушення — від 1000 до
200 000 нмдг) за:
фактичний допуск працівника до роботи
без оформлення трудового договору (контр
акту), допуск до роботи іноземця або особи
без громадянства та осіб, стосовно яких
прийнято рішення про оформлення доку
ментів для вирішення питання щодо надання
статусу біженця, на умовах трудового дого
вору (контракту) без дозволу на застосуван
ня праці іноземця або особи без громадянс
тва;
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 працівників — від 4 до 10 нмдг і на посадових осіб підприємств, громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності — від 20 до
40 нмдг за:
порушення вимог законодавчих та інших
НПА про охорону праці (крім порушення поряд
ку повідомлення відповідного уповноваженого
державного органу у сфері охорони праці про
нещасний випадок на виробництві);
 посадових осіб підприємств, фізичних
осіб — підприємців, які використовують найма
ну працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману
працю,— від 20 до 50 нмдг за:
порушення встановленого порядку повідо
млення (надання інформації) центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, про нещасний
випадок на виробництві;
 посадових осіб підприємств та фізичних
осіб — підприємців, які використовують
найману працю, — від 50 до 100 нмдг за:
порушення встановлених законом гарантій
та пільг працівникам, які залучаються до вико
нання обов’язків, передбачених законами Укра
їни «Про військовий обов’язок і військову служ
бу», «Про альтернативну (невійськову) службу»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
 осіб, які представляють власників або
уповноважені ними органи чи профспілки
або інші уповноважені трудовим колективом
органи, представників трудових колективів
(далі — представники роботодавця чи трудових
колективів) — від 3 до 10 нмдг за:
ухилення зазначених осіб від участі в пере
говорах щодо укладення, зміни чи доповнення
колективного договору, угоди, умисне пору
шення встановленого законодавством строку
початку переговорів або незабезпечення ро
боти комісій з представників сторін чи при
мирних комісій у визначений сторонами пере
говорів строк;
 представників роботодавця чи трудових
колективів — від 50 до 100 нмдг за:
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порушення чи невиконання зазначеними
особами зобов’язань щодо колективного дого
вору, угоди;
 представників роботодавця чи трудових
колективів — від 1 до 5 нмдг за:
ненадання зазначеними особами інформації,
необхідної для ведення колективних перегово
рів і здійснення контролю за виконанням колек
тивних договорів, угод;
 громадян — від 1 до 12 нмдг і на посадових осіб — від 6 до 25 нмдг за:
порушення санітарних норм.
Крім того, статтями 1881, 1884, 1886, 18823,
200, 204, 2113 КУпАП передбачено накладення
штрафу на:
 посадову особу, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення — від 5
до 8 нмдг за:
невиконання зазначеною особою роз
порядження виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради, місцевої державної
адміністрації або рішення служби у справах
дітей чи рішення іншого органу про працев
лаштування осіб, забезпечення роботою яких
відповідно до законодавства покладено на ці
органи;
 посадову особу, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи,
фізичну особу, яка використовує найману працю, — від 10 до 20 нмдг за:
невиконання зазначеними особами норма
тиву робочих місць для працевлаштування ін
валідів, неподання Фонду соціального захисту
інвалідів звіту про зайнятість та працевлашту
вання інвалідів;
 працівників — від 6 до 10 нмдг і на посадових осіб — від 30 до 100 нмдг за:
невиконання зазначеними особами закон
них вимог посадових осіб центрального ор
гану виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, щодо усунен
ня порушень законодавства про охорону праці
або створення перешкод для діяльності цих
органів;
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 посадових осіб — від 50 до 100 нмдг за:
невиконання зазначеними особами закон
них вимог посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну по
літику з питань нагляду та контролю за додер
жанням законодавства про працю, щодо усу
нення порушень законодавства про працю та
загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування або створення перешкод для діяльності
цього органу;
 посадових осіб — від 8 до 15 нмдг (за
повторні аналогічні правопорушення — від 10
до 20 нмдг) за:
вчинення дій, що перешкоджають уповно
важеним особам органів доходів і зборів у про
веденні перевірок, пов’язаних з нарахуванням,
обчисленням та сплатою єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування, уповноваженим особам органів Пен
сійного фонду України у проведенні переві
рок, пов’язаних з порушеннями законодавства
про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, поданням відомостей, що вико
ристовуються в реєстрі застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування, а також
вчинення дій, що перешкоджають уповно
важеним особам органів Пенсійного фонду
України, Фонду загальнообов’язкового дер
жавного соціального страхування України на
випадок безробіття, Фонду соціального стра
хування України у проведенні перевірок щодо
використання страхових коштів у випадках,
передбачених законом;
 посадову особу підприємства — від 1 до
3 нмдг (за повторне аналогічне правопорушен
ня протягом року — від 10 до 14 нмдг) за:
прийняття зазначеними особами на роботу
громадян без паспортів або з недійсними пас
портами;
 посадових осіб підприємств незалежно
від форм власності, у т. ч. іноземних суб’єктів
господарської діяльності, що діють на території України, — від 100 до 200 нмдг за:
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порушення зазначеними особами встанов
леного порядку працевлаштування іноземців та
осіб без громадянства, а також інші порушен
ня, якщо вони будь-яким чином сприяють іно
земцям та особам без громадянства в ухиленні
від виїзду з України після закінчення терміну
перебування або спрямовані на їх незаконну
реєстрацію, оформлення документів на прожи
вання;
 керівників або інших посадових осіб
підприємств, у т. ч. колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів — від 1 до 3 нмдг (за повторне аналогічне
протягом року правопорушення — від 3 до
7 нмдг) за:
прийняття зазначеними особами на роботу
(навчання) військовозобов’язаних і призовни
ків, які не перебувають на військовому обліку за
місцем проживання.

Стягнення за інші види
адміністративних правопорушень
У КУпАП конкретизуються стягнення за певні
адміністративні правопорушення і в різних ін
ших сферах, зокрема за правопорушення:
 у сфері охорони здоров’я — глава 5
(ст. 42–46): перевищення гранично допусти
мих норм концентрації під час виробництва,
заготівлі, реалізації сільськогосподарської про
дукції, норм радіоактивного забруднення про
дуктів харчування, продаж лікарських засобів
без рецепта, протизаконні операції з психотроп
ними речовинами тощо.
 що посягають на власність — глава 6
(ст. 47–51): порушення прав державної влас
ності на надра, води, ліси тощо, дрібне викра
дення чужого майна, правопорушення у сфері
інтелектуальної власності тощо;
 у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної
спадщини — глава 7 (ст. 52–92): псування і
забруднення сільськогосподарських земель, са
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мовільне зайняття земельної ділянки, знищення
межових знаків, забруднення і засмічення тери
торіальних вод, пошкодження лісу, порушення
правил поводження з відходам, порушення за
конодавства про Національний архівний фонд
та архівні установи тощо;
 у сфері промисловості, будівництві та
у сфері використання паливно-енергетичних
ресурсів — глава 8 (ст. 93–103): порушення
НПА щодо зберігання, використання та обліку
вибухових матеріалів, норм і правил ядерної та
радіаційної безпеки, стандартів і правил під час
будівництва, марнотратне витрачання паливноенергетичних ресурсів тощо;
 у сфері сільського господарства, ветеринарно-санітарних правил — глава 9
(ст. 104–108): потрава посівів, знищення уро
жаю, порушення вимог щодо виконання фіто
санітарних заходів, порушення правил щодо
карантину тварин та інших ветеринарно-сані
тарних вимог тощо;
 на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку — глава 10 (ст. 109–148):
порушення правил безпеки на залізничному
транспорті, безпеки польотів, на морському
транспорті, правил випуску суден у плавання,
правил користування електротранспортом, пе
ревезення пасажирів, залишення місця дорож
ньо-транспортної пригоди, порушення правил
експлуатації радіоелектронних засобів, корис
тування радіочастотним ресурсом тощо;
 у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою — глава 11 (ст. 149–154): порушення
правил взяття на облік, ведення єдиного дер
жавного реєстру, знищення або пошкодження
зелених насаджень тощо;
 у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності — глава 12 (ст. 155–166):
порушення правил торгівлі, порядку проведен
ня розрахунків, обман покупця або замовника,
порушення законодавства про захист прав спо
живачів, правил про валютні операції, порядку
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При вчиненні однією особою двох
або більше адміністративних
правопорушень адміністративне
стягнення накладається за кожне
правопорушення окремо
здійснення емісії цінних паперів, діяльність на
фондовому ринку без ліцензій, порушення по
рядку провадження господарської діяльності,
недобросовісна конкуренція, порушення бан
ківського законодавства тощо;
 у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації — глава 13
(ст. 167–1712): реалізація продукції, яка не від
повідає вимогам стандартів, випуск у продаж
продукції з порушенням вимог щодо медичних
попереджень споживачів тютюнових виробів,
фальсифікація засобів вимірювання тощо;
 пов’язані з корупцією — глава 13-А
(ст. 1724–1729): порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами ді
яльності, обмежень щодо одержання подарун
ків, порушення вимог фінансового контролю,
щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, незаконне використання інформа
ції, що стала відома особі у зв’язку з виконан
ням службових повноважень, невжиття заходів
щодо протидії корупції тощо;
 у військовій сфері — глава 13-Б
(ст. 17210–17220): відмова від виконання на
казу або інших законних вимог командира (на
чальника), самовільне залишення військової
частини або місця служби, необережне знищен
ня або пошкодження військового майна тощо;
 що посягають на громадський порядок і
громадську безпеку — глава 14 (ст. 173–184):
дрібне хуліганство, поширення неправдивих чу
ток, розпивання пива, алкогольних, слабоалко
гольних напоїв на виробництві тощо;
 що посягають на встановлений порядок
управління — глава 15 (ст. 1841–2126): не
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правомірне використання державного майна,
злісна непокора законному розпорядженню або
вимозі поліцейського, порушення порядку орга
нізації й проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій, прояв неповаги до суду,
злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта,
перекладача від явки до органів досудового роз
слідування чи прокурора, перешкоджання явці
до суду народного засідателя, присяжного, ухи
лення від виконання законних вимог прокурора,
самоуправство, порушення порядку подання
або використання даних державних статистич
них спостережень, невиконання законних вимог
посадових осіб різних центральних органів ви
конавчої влади, а також порушення законодав
ства у сфері захисту персональних даних, неза
конне зберігання спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації, незабезпе
чення сповіщення військовозобов’язаних і при
зовників про їх виклик у військові комісаріати,
перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи
призовні дільниці, порушення права на інфор
мацію та права на звернення тощо.
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Підсумовуючи викладене, можна зробити
висновок, що знання КУпАП, а також уміння
в ньому швидко орієнтуватися (знаходити по
трібні норми та положення) допоможе кадро
вику вирішувати питання, пов’язані з:
 вчиненням посадовими особами під
приємства або іншими його працівниками дій,
за які може настати не тільки дисциплінар
на, а й адміністративно-правова відповідаль
ність;
 організацією виховної та навчальної ро
боти на підприємстві з певними категоріями
персоналу щодо недопущення ними адміністра
тивних правопорушень;
 розробкою документації, наприклад, роз
ділу «Відповідальність» посадових інструкцій
окремих категорій працівників;
 спілкуванням із представниками різних
контролюючих органів;
 участю в роботі щодо застосування за
ходів громадського впливу до окремих праців
ників підприємства, які скоїли адміністративні
правопорушення. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Мастюгіна,

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

Громадянин України тривалий час після 2012 р. працює за кордоном у міжнародній організації. Чи буде враховано цей стаж під
час призначення пенсії?
Громадяни України, які працюють у
розташованих за межами України
дипломатичних представництвах, кон
сульських установах України, філіях, представ
ництвах, інших відокремлених підрозділах під
приємств та організацій (у т. ч. міжнародних),
створених відповідно до законодавства України
(якщо інше не встановлено міжнародними дого
ворами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України), та громадяни Украї
ни й особи без громадянства, які працюють в
іноземних дипломатичних представництвах та

консульських установах іноземних держав, філі
ях, представництвах, інших відокремлених під
розділах іноземних підприємств та організацій,
міжнародних організацій, розташованих на
території України (якщо інше не встановлено
міжнародними договорами, згода на обов’яз
ковість яких надана Верховною Радою України),
підлягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню. Тож страховий стаж
буде враховано під час призначення пенсії за
даними, що містяться в системі персоніфіко
ваного обліку.

Чи зарахують до страхового стажу під час призначення пенсії період навчання у вищому навчальному закладі з вересня 1999 р. по
червень 2004 р.?
Студенти, слухачі навчальних закла
дів не є застрахованими особами, че
рез це період навчання після 1 січня
2004 р. не зараховується до страхового стажу
під час обчислення розміру пенсії.
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Водночас частиною 4 статті 24 Закону
№ 1058 визначено, що періоди трудової ді
яльності та інші періоди, що враховувалися до
стажу роботи для призначення пенсії до на
брання чинності цим Законом, зараховуються
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до страхового стажу в порядку і на умовах, пе
редбачених законодавством, що діяло раніше
(до 1 січня 2004 р.).
Так, згідно з пунктом «д» статті 56 Закону
України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листо
пада 1991 р. № 1788-XII (далі — Закон № 1788)
час навчання у вищих і середніх спеціальних на
вчальних закладах, в училищах і на курсах по
підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та пе
рекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клі
нічній ординатурі зараховується до стажу роботи.
Отже, у випадку, наведеному в запитанні, до стра
хового стажу буде зараховано період навчання з
вересня 1999 р. по 31 грудня 2003 р.

Порядком підтвердження наявного тру
дового стажу для призначення пенсій за від
сутності трудової книжки або відповідних за
писів у ній, затвердженим постановою КМУ
від 12 серпня 1993 р. № 637, визначено, що
час навчання у вищих навчальних, професій
них навчально-виховних закладах, навчальних
закладах підвищення кваліфікації та перепід
готовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та
клінічній ординатурі підтверджується дипло
мами, посвідченнями, свідоцтвами, а також
довідками та іншими документами, що видані
на підставі архівних даних і містять відомості
про періоди навчання.

У 2009 р. особа майже рік перебувала на обліку в центрі зайнятості. Чи зарахують цей період до страхового стажу?

Статтею 24 Закону № 1058 визначено,
що період, протягом якого особа, яка
підлягала загальнообов’язковому дер
жавному соціальному страхуванню на випадок
безробіття, отримувала допомогу по безробіт
тю (крім одноразової її виплати для організації
безробітним підприємницької діяльності) та
матеріальну допомогу в період професійної під
готовки, перепідготовки або підвищення квалі
фікації, включається до страхового стажу.

Період отримання допомоги по безробіттю
підтверджується до 1 січня 2010 р. на підставі
записів у трудовій книжці, а починаючи з
1 січня 2010 р. — довідкою з бази даних реє
стру застрахованих осіб за інформацією відді
лу персоніфікованого обліку. Отже, якщо про
тягом усього періоду перебування на обліку в
центрі зайнятості особа отримувала допомо
гу, цей період буде зараховано до страхового
стажу.

Чи зарахують до страхового стажу час перебування у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами?

Особи, які перебувають у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами і
отримують допомогу по вагітності та
пологах, підлягають загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню з 1 липня
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2013 р. Отже, якщо у відпустці у зв’язку з вагіт
ністю та пологами особа перебувала після
1 липня 2013 р., цю відпустку зарахують до
страхового стажу за даними персоніфіковано
го обліку.
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Громадянин Грузії проживає в даний час в Україні та працює на
українському підприємстві з 2015 р. Якщо на пенсію він виходитиме згідно із законодавством України, чи буде зараховано цей
період роботи до страхового стажу?
Так, роботу в Україні буде зараховано до
страхового стажу, оскільки за нормами
статті 11 Закону № 1058 громадяни
України, іноземці (якщо інше не встановлено між
народними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України) та особи
без громадянства, які працюють на підприємствах,
в установах, організаціях, створених відповідно до
законодавства України, незалежно від форми влас
ності, виду діяльності та господарювання, у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремле
них підрозділах цих підприємств та організацій,
в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб — підпри
ємців та інших осіб (включаючи юридичних та
фізичних осіб — підприємців, які обрали особливий
спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований

сільськогосподарський податок) на умовах трудо
вого договору (контракту) або працюють на інших
умовах, передбачених законодавством, або вико
нують роботи на зазначених підприємствах, в уста
новах, організаціях чи у фізичних осіб за договора
ми цивільно-правового характеру підлягають
загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню.
Крім того, згідно зі статтею 3 Угоди між Урядом
України і Урядом Республіки Грузія про співробіт
ництво в галузі пенсійного забезпечення від 9 січня
1995 р. при визначенні права на пенсію, в тому числі
на пільгових умовах і за вислугу років, враховується
трудовий стаж, набутий на території України (і) або
Республіки Грузія, а також трудовий стаж, що визна
ється на території будь-якої зі Сторін.

Особа є членом творчої спілки. Які потрібно надати документи для підтвердження творчого стажу, щоб його врахували для призначення пенсії?

Якщо йдеться про творчу діяльність до
1 січня 2004 р., то за умовами Порядку
підтвердження наявного трудового
стажу за відсутності трудової книжки або відпо
відних записів у ній, затвердженого постановою
КМУ від 12 серпня 1993 р. № 637, підтверджен
ням часу творчої діяльності членів творчих спілок
та інших творчих працівників, які не є членами
творчих спілок, є довідки про період сплати стра
хових внесків до Пенсійного фонду України.
До 1 квітня 1992 р. час творчої діяльності
членів Спілки письменників, Спілки художників,
Спілки композиторів, Спілки кінематографістів,
Спілки театральних діячів, а також інших твор
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чих працівників, які не є членами творчих спілок
України, але об’єднані відповідними професій
ними комітетами, підтверджується довідками
(виписками з постанов) секретаріатів правлінь
творчих спілок України про встановлення твор
чого стажу.
Щодо страхового стажу після 1 січня 2004 р.,
то оскільки особи, які забезпечують себе робо
тою самостійно, зокрема, які займаються твор
чою та іншою діяльністю, пов’язаною з отри
манням доходу безпосередньо від цієї діяльності,
підлягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню, враховуються дані, що
містяться в системі персоніфікованого обліку.
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Особа отримує страхову виплату у зв’язку з ушкодженням здоров’я
на виробництві (у розмірі 10 % від заробітку). Чи буде зараховано
цей період до страхового стажу в разі виходу на пенсію?
Так. Особи, які отримують щомісячні
страхові виплати відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захво
рювання, які спричинили втрату працездатності»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV, крім осіб, які
отримують виплати у зв’язку зі смертю году

вальника, та непрацюючі осіби, які отримують
пенсії по інвалідності від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, під
лягають загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню. Це передбачено стат
тею 11 Закону № 1058. Отже, період, коли особа
отримувала страхові виплати, буде враховано
під час призначення пенсії.

Чи зараховується до страхового стажу час перебування на інвалідності
у зв’язку з нещасним випадком на виробництві?
Так, час перебування на інвалідності у
зв’язку з нещасним випадком на ви
робництві або професійним захворю
ванням зараховується до страхового стажу для
призначення пенсії за віком, а також до страхо
вого стажу роботи із шкідливими умовами, який
дає право на призначення пенсії на пільгових

умовах та в пільгових розмірах (ст. 24 Закону
№ 1058).
Період перебування на інвалідності у зв’язку
з нещасним випадком на виробництві або про
фесійним захворюванням підтверджується
випискою з акта огляду медико-соціальної екс
пертної комісії.

Чи буде зараховано під час призначення пенсії період ведення
підприємницької діяльності?
Фізичні особи — підприємці, у т. ч.
ті, які обрали особливий спосіб опо
даткування (єдиний податок, фіксо
ваний сільськогосподарський податок), та члени
сімей зазначених фізичних осіб, які беруть
участь у провадженні ними підприє мницької діяльності, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
Період здійснення фізичною особою під
приємницької діяльності, крім осіб, які здій
снювали підприємницьку діяльність за спро
щеною системою оподаткування, з 1 липня
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2000 р. підтверджується довідкою із бази даних
реєстру застрахованих осіб за інформацією
відділу персоніфікованого обліку. Період здій
снення фізичною особою підприємницької
діяльності за спрощеною системою оподатку
вання до 1 січня 2004 р. підтверджується спеці
альним торговим патентом, або свідоцтвом
про сплату єдиного податку, або патентом про
сплату фіксованого розміру прибуткового
податку з громадян, або довідкою про сплату
страхових внесків, а з 1 січня 2004 р. — довід
кою з бази даних реєстру застрахованих осіб за
інформацією відділу персоніфікованого обліку.
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КАЛЕНДАР

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

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 неро
бочий 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.

ЛИПЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Робочих днів — 21; вихідних — 10. Норма тривалості робочого часу — 168
годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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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.)
01.07 День архітектури України
02.07 Міжнародний день
спортивного журналіста
(традиц.)
03.07 День Військово-Морських
сил Збройних сил України
03.07 День працівників морського
та річкового флоту
04.07 День судового експерта
07.07 День працівника природнозаповідної справи
08.07 День родини
10.07 День рибалки
15.07 День українських
миротворців
16.07 День бухгалтера
17.07 День працівників
металургійної та
гірничодобувної
промисловості
26.07 День системного
адміністратора (традиц.)
31.07 День працівників торгівлі
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68 Кадрові документи
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Віктор Рожнов,

консультант з кадрових питань

Військовий облік
на підприємстві: законодавчі

аспекти та практичні рішення

Закінчення. Початок у № 5/2016

У першій частині статті було детально розглянуто питання ведення
військового обліку на підприємстві. Зокрема, наведено зразки наказів
про покладення на працівника обов’язків з ведення військового облі
ку, журналів обліку змін особистих відомостей військовозобов’язаних і
призовників та перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призов
ників, Правила військового обліку громадян України. На завершення
теми пропонуємо ознайомитися з питаннями бронювання військово
зобов’язаних, оформлення призову працівників на військові збори та
військову службу під час мобілізації та наведемо приклад заповнення
розділу ІІ «Відомості про військовий облік» особової картки форми
№ П-2

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
(далі — КУпАП);
 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р.
№ 2232-ХІІ (далі — Закон № 2232);
 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— Інструкція № 660).
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Ведення персонального обліку
військовозобов’язаних і призовників
Персональний облік військовозобов’язаних і
призовників на підприємствах ведеться шляхом заповнення розділу ІІ «Відомості про військовий облік» особової картки працівника
(типова форма № П-2) на підставі записів у
військовому квитку (тимчасовому посвідчені) та посвідченні про приписку до призовної
дільниці (таблиця).

Увага!
В особових картках на військовозобов’я
заних, які досягли граничного віку перебу
вання в запасі, після проведення чергової
звірки з відповідними військовими коміса
ріатами викреслюються дані про військо
вий облік і робиться відмітка: «Виключений
з військового обліку за віком» (п. 3.10
Інструкції № 660).

Зберігання особових карток працівниківвійськовозобов’язаних
Особові картки працівників-військовозобов’я
заних/призовників зберігаються в алфавітному
порядку в окремій картотеці, яка поділяється на
чотири групи:
 перша — особові картки на військово
зобов’язаних офіцерського складу;
 друга — особові картки на військово
зобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;
 третя — особові картки на військово
зобов’язаних — жінок;
 четверта — особові картки на призовників.
Особові картки працівників-військово
зобов’язаних, які мають відстрочку від призову
під час мобілізації та у воєнний час (тобто заброньовані за підприємством) виділяють у кожній із
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перелічених груп окремо. Особові картки працівників, яких знято з військового обліку за
віком чи станом здоров’я, зберігаються в загальній картотеці особових карток підприємства.

Увага!
Картотека особових карток працівниківвійськовозобов’язаних/призовників зберіга
ється згідно з порядком, установленим для
зберігання секретних документів (окремо від
загальної картотеки в опломбованій метале
вій шафі).

Оформлення призову працівників на
військові збори та військову службу
під час мобілізації
Відповідно до Закону № 2232 та статті 119 КЗпП
за працівниками, призваними на військові збори,
строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий
період або прийнятими на військову службу за
контрактом у разі виникнення кризової ситуації,
що загрожує національній безпеці, оголошення
рішення про проведення мобілізації на строк відповідно до закінчення перебування на військових зборах, особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи/
посада і компенсується з бюджету середній заробіток* на підприємстві, де вони працювали на
час призову, незалежно від підпорядкування та
форми власності.
Місце роботи/посада та середній заробіток
зберігаються також за працівниками, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку
з оголошенням демобілізації, але продовжують
військову службу за контрактом, однак не більше ніж на строк укладеного контракту.
* Середній заробіток не компенсується з державного
бюджету у 2016 р., оскільки кошти на це не передбачені в
Законі України «Про Державний бюджет на 2016 рік» від
25 грудня 2015 р. № 928-VIII.
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Такі працівники звільняються від роботи/
виконання посадових обов’язків із збереженням на зазначені строки середньої заробітної
плати. Звільнення здійснюється шляхом
видання відповідного наказу керівником підприємства. Формулювання наказу може бути
таким: «Звільнити від роботи/виконання
посадових обов’язків з (дата) у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи/посади та
середньої заробітної плати на строк до дня
фактичної демобілізації».
Для збереження місця роботи/посади та
середнього заробітку працівникам, які продовжують військову службу за контрактом, видається наказ про продовження дії поперед
нього наказу або продовження строку зберігання місця роботи/посади та середнього
заробітку на строк укладеного контракту.

Бронювання військовозобов’язаних
Бронювання (по суті, надання відстрочки
від призову на період мобілізації та воєнного часу) військовозобов’язаних за підприємством здійснюється відповідно до постанови
КМУ від 4 лютого 2015 р. № 45, яка є закритою та застосовується лише для службового
користування. Постанова Міжвідомчої комісії
з питань бронювання військовозобов’язаних
за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного часу
від 22 травня 1996 р. № 1 втратила чинність.
Тому з питань бронювання слід звертатися
безпосередньо до військкоматів.

Відповідальність за порушення
порядку ведення військового обліку
Керівники, інші посадові особи підприємств, винні в порушенні порядку ведення
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військового обліку, законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, несуть відповідальність згідно із законодавством (ст. 42
Закону № 2232). Також до них застосовуються
адміністративні стягнення, передбачені КУпАП:
накладення штрафу в розмірі від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів грома
дян у разі:
 неподання щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних військових комісаріатів списку працівників, які підлягають приписці до призов
них дільниць (ст. 2112 КУпАП);
 прийняття на роботу військовозобов’я
заних і призовників, які не перебувають на
військов ому обліку за місцем проживання
(ст. 2113 КУпАП);
 незабезпечення оповіщення військово
зобов’язаних і призовників про їх виклик у
військкомати або перешкоджання їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці
(ст. 2114 КУпАП);
 несвоєчасне подання документів для
військового обліку (військових квитків, пос
відчень про приписку до призовних дільниць)
на військов озобов’язаних і призовників
для оформлення взяття на військовий облік
або зняття з військового обліку (ст. 211 5
КУпАП).
За повторне протягом року вчинення порушень, передбачених статтями 211 2 –211 5
КУпАП, за які особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне накладення
штрафу від трьох до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою
накладення штрафу на громадян у розмірі від
10 до 30 нмдг, на посадових осіб — від 30 до
100 нмдг, а за повторне порушення протягом
року: на громадян — від 30 до 100 нмдг, на
посадових осіб — від 100 до 300 нмдг (ст. 2101
КУпАП).
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Заповнення розділу ІІ «Відомості про військовий облік» особової картки
Рядок особової картки

Зміст запису

Підстава для внесення запису

1

2

3

Військовозобов’язані рядового, сержантського та старшинського складу
Група обліку

НПО (Наземно-повітряна оборона)
ВМС (Військово-Морські сили)
МВС (Міністерство внутрішніх справ)
СБУ (Служба безпеки України)

П. 22 військового квитка

Категорія обліку

Перша
Друга

П. 21 військового квитка

Склад

Рядовий склад
Сержантський склад
Старшинський склад

П. 23 військового квитка

Військове звання

П. 19 військового квитка
Військове звання, присвоєне
військовозобов’язаному під час проходження
ним військової служби або перебування
у запасі

Військово-облікова
спеціальність №

Кодове (цифрове) позначення військо-обліко П. 24, 25 військового квитка
вої спеціальності

Придатність до військової «Стройовий»
служби
Непридатний у мирний час/придатний до нестройової у воєнний час за гр. ___ № ___

П. 13–15 військового квитка
Запис вноситься, якщо у вій
ськовому квитку є посилання
на відповідні статтю і наказ
міністра оборони України

Назва райвійськкомату за Назва військкомату, в якому
Розділ VІ військового квитка
місцем реєстрації
військовозобов’язаний перебуває на військо
вому обліку
Назва райвійськкомату за Назва військкомату за місцем фактичного
місцем фактичного про проживання військовозобов’язаного
живання
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1

2

Перебування на спеціаль Олівцем проставляються номери пере
ному обліку
ліку, пункту, розділу переліку (постано
ви), за якими оформлено бронювання
військовозобов’язаного

3

—

Офіцери запасу
Група обліку

Не заповнюється

Категорія обліку

Розряд запасу

Склад

Профіль (командний, інженерний, технічний,
юридичний, медичний, ветеринарний)
Шестизначне цифрове позначення

—
Відповідно до запису
у військовому квитку

Військово-облікова
спеціальність №
Придатність до військової На офіцерів запасу, які перебувають на вій
служби
ськовому обліку, — не заповнюється. На
офіцерів запасу, знятих з військового обліку,
рядок заповнюється
Призовники

72

Група обліку

Призовник

Назва райвійськкомату за
місцем реєстрації
Назва райвійськкомату за
місцем фактичного про
живання
Перебуває на спеціально
му обліку №
Інші рядки

Назва військкомату, до призовної дільниці
якого призовник приписаний
Назва військкомату за місцем фактичного
проживання призовника
Зазначається, чи надається відстрочка від
призову на військову службу і на який строк
Не заповнюються

—
—
—
—
—
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Олена Загорецька,

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

Оформлення протоколів
Пропонуємо ознайомитися з найпоширенішими видами протоколів та
загальними вимогами до оформлення тих із них, що створюються у
процесі управлінської діяльності переважної більшості юридичних осіб,
відповідно до чинного національного стандарту на оформлення
організаційно-розпорядчих документів

Види протоколів
Протокол — це інформаційно-аналітичний документ, в якому фіксується хід обговорення
питань і рішення, ухвалені на засіданнях, зборах, з’їздах, конференціях та виробничих нарадах.
Протоколи нарад, зборів, засідань тощо, що
створюються у процесі управлінської діяльності
підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб (далі — юридична особа), слід відрізняти від протоколів договірного типу (як-от
протокол розбіжностей, протокол взаємозаліків, протокол намірів), специфічних медичних
протоколів (як-от протокол надання невідкладної допомоги, протокол медичного догляду за
здоровою новонародженою дитиною тощо),
а також від протоколів судових, слідчих, адміністративних органів (як-от протокол дорожньо-транспортної пригоди, протокол про адміністративне правопорушення тощо).
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Протокол відображає процес та підсумок
спільного прийняття рішень певним колегіальним, дорадчим або контрольним органом чи
групою працівників юридичної особи.
Обов’язковому протоколюванню підлягають:
 загальні збори, з’їзди, конференції вищого
органу (трудового колективу, учасників, заснов
ників, акціонерів, пайовиків) юридичної особи;
 засідання колегіального виконавчого органу (правління, дирекції, ради директорів, ради
орендарів, педагогічної ради тощо) юридичної
особи;
 засідання постійно діючих дорадчих органів (експертної комісії, методичної комісії, науково-видавничої ради, ученої ради тощо);
 засідання контрольних органів (наглядової ради, піклувальної ради, ревізійної комісії)
юридичної особи;
 оперативні наради, що їх проводить керівництво юридичної особи;
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 виробничі наради та засідання в структурних підрозділах юридичної особи;
 з’їзди, конгреси, конференції, круглі столи,
наради, семінари за участю представників інших
юридичних осіб, зокрема іноземних партнерів.
Під час засідання постійний секретар відповідного колегіального, контрольного чи іншого
органу (комітету, ради чи комісії) або тимчасово
призначена для проведення певної наради особа веде протокол. За обсягом фіксованих даних
протокол може бути:
 стислий, в якому зазначають лише питання, що їх обговорюють на засіданні, прізвища
доповідачів та прийняті рішення;
 повний, який, крім зазначених вище відомостей, містить записи виступів всіх доповідачів
та учасників засідання;
 стенографічний, в якому весь хід засідання записано дослівно.
Рішення про обрання певної форми протоколювання приймає голова засідання.

Основні етапи підготовки протоколу
Під час засідання секретар складає лише чернетку протоколу (рукописно, стенографічно
або за допомогою диктофона чи іншого звукозаписуючого приладу).
За своєю сутністю протокол є конспектом
засідання. На підставі зроблених у ньому записів порушені на засіданні питання можуть
обговорюватися в подальшому на наступних
засіданнях та нарадах. Безпосередньо з цього
документа та витягів з нього зможуть дістати
цінну інформацію особи, що були відсутні на засіданні з поважних причин, а також відповідальні виконавці ухвалених на засіданні рішень, яких
не було попередньо запрошено на обговорення
порядку денного.
Після засідання на підставі чорнових записів,
а також документів (текстів доповідей, виступів, тезисів, довідок, проектів рішень, порядку
денного, списку запрошених тощо), поданих на
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засідання, готують проект протоколу. У встановлений строк (як правило, від одного до п’яти
днів) протокол уточнюють, звіряють згідно з рукописом чи фонозаписом, редагують та оформлюють.

Увага!
Строк остаточного оформлення й підписання
протоколу обов’язково має бути зафіксова
ний у відповідному локальному нормативно
му акті юридичної особи (як-от у Положенні
про дирекцію, Регламенті роботи робочої
групи, Регламенті підготовки та проведення
виробничих нарад або в Інструкції з діловод
ства юридичної особи).

Отже, після засідання секретарю потрібно:
 підготувати проект протоколу й погодити
його з головуючим на засіданні;
 внести до проекту протоколу відповідні правки на підставі зауважень головуючого
на засіданні (в разі наявності таких зауважень),
оформити остаточний варіант протоколу та підписати його;
 за необхідності оформити певну кількість
копій протоколу або підготувати витяги з нього
та розіслати їх учасникам засідання, а також тим
працівникам, яких стосуються рішення та ухвали, прийняті на цьому засіданні;
 підшити у справу протокол разом з усіма
документами (доповідями, доповідними та пояснювальними записками, аналітичними довідками, звітами, висновками тощо), що додаються
до протоколу.

Склад реквізитів протоколу
Протокол може бути оформлений на загальному бланку юридичної особи, на спеціальному
бланку протоколу (за наявності такого блан-
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ка), на бланку структурного підрозділу (у разі
оформлення протоколу зборів структурного
підрозділу) або на стандартних аркушах паперу
формату А4 з відтворенням таких обов’язкових
реквізитів (додатки 1, 2):
 найменування юридичної особи;
 найменування структурного підрозділу
юридичної особи (у разі оформлення протоколу, складеного в результаті проведення виробничої наради або засідання окремого структурного підрозділу);
 назва виду документа (ПРОТОКОЛ);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складання документа;
 гриф обмеження доступу до документа
(якщо протокол містить конфіденційну інформацію);
 гриф затвердження документа (якщо протокол підлягає затвердженню);
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
 відмітка про виконання документа та направлення його до справи;
 відмітка про наявність копії документа в
електронній формі (за необхідності).
Якщо засідання (нараду) проводив керівник структурного підрозділу, то в протоколі
обов’язково вказують найменування цього підрозділу.

Особливості оформлення реквізитів
Оформлення протоколу має ряд особливостей.
Датою протоколу є дата проведення засідання, а не дата остаточного оформлення чи підписання протоколу. Якщо засідання тривало кілька
днів, то через тире зазначають дати першого й
останнього днів цього заходу. Наприклад:
 25 – 26.05.2016;
 31.05 – 01.06.2016;
 31.12.2015 – 02.01.2016.
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Реєстраційним індексом протоколу є порядковий номер засідання в межах календарного року. Таким чином, якщо засідання
певного органу, комітету, ради чи комісії проводяться, наприклад, щотижня, то за рік у середньому буде підготовлено 50 протоколів
цього органу, які залежно від часу проведення засідань матимуть реєстраційні індекси від
№ 1 до № 50. Слід пам’ятати, що протоколи
засідань різних колегіальних, контрольних чи
інших органів, комітетів, рад, комісій реєструються й зберігають окремо.

Увага!
Протоколи виборчих органів та їх постій
них комісій, депутатських груп реєструють
у межах періоду їх скликання; протоколи
навчальних закладів, у яких характери
зується навчально-виховний процес, —
у межах навчального року. З кожного
нового календарного (навчального) року
або виборчого періоду нумерація понов
люється.

Місцем складення протоколу є безпосереднє місце (місто, село, селище), де було
проведено засідання (збори, нараду), а не
адреса, за якою зареєстровано юридичну
особу.
Заголовок до тексту протоколу має відображати вид заходу — засідання, збори, нарада,
з’їзд тощо і найменування колегіального органу
в родовому відмінку та логічно поєднуватися з
назвою виду документа, наприклад: «Протокол
засідання ради директорів», «Протокол загальних зборів трудового колективу», «Протокол
оперативної наради в заступника генерального
директора».
Текст протоколу засідання складається із
вступної та основної частин.
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Додаток 1
Уніфікована форма протоколу засідання колегіального органу, комісії, комітету, робочої групи
____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ПРОТОКОЛ
«___» ____________ 20___ р.
Засідання _______________

________________			
(місце складення)

№ _______

(найменування

_________________________
колегіального органу, комісії

_________________________
або робочої групи)

Головуючий — прізвище, ініціал(и)
Секретар — прізвище, ініціал(и)
Присутні: _____________________________________________________________________________
(спочатку в алфавітному порядку вказують прізвища та ініціали постійних членів колегіального органу,

_____________________________________________________________________________________
потім за наявності — прізвища, ініціали та посади осіб, запрошених на засідання, або зазначають загальну кількість

_____________________________________________________________________________________
присутніх з посиланням на список, який має додаватися до протоколу)

Порядок денний:
1. ________________________________________________________________________________
2. …

(формулюють питання, зазначають посаду, прізвище та ініціал(и) доповідача)

1. СЛУХАЛИ:
________________________ — _______________________________________________________
(прізвище, ініціал(и) доповідача)

(текст доповіді подають від третьої особи однини або зазначають про

_____________________________________________________________________________________
наявність доповіді у вигляді додатка)

ВИСТУПИЛИ:
________________________ — _______________________________________________________
(прізвище, ініціал(и) доповідача)

(текст виступу подають від третьої особи однини)

ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ):
1.1. ______________________________________________________________________________
1.2. …

76

(рішення або ухвалу формулюють від третьої особи множини)

2. СЛУХАЛИ:
…
Головуючий

_________________

__________________________

Секретар

_________________

__________________________

(особистий підпис)
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)
(ініціал(и), прізвище)
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Додаток 2
Уніфікована форма протоколу зборів структурного підрозділу
____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

ПРОТОКОЛ
«___» ____________ 20___ р.
Зборів ___________________

________________
(місце складення)

		

№ _______

(найменування
_______________________________
структурного підрозділу)

Головуючий — прізвище, ініціал(и)
Секретар — прізвище, ініціал(и)
Присутні: ____________________________________________________________________________
(спочатку в алфавітному порядку вказують прізвища, ініціали та посади працівників структурного

____________________________________________________________________________________
підрозділу, потім за наявності — прізвища, ініціали та посади осіб, запрошених на збори, або зазначають загальну

____________________________________________________________________________________
кількість присутніх з посиланням на список, який має додаватися до протоколу)

Порядок денний:
1. ______________________________________________________________________________
2. …

(формулюють питання, зазначають посаду, прізвище та ініціал(и) доповідача)

1. СЛУХАЛИ:
________________________ — ______________________________________________________
(прізвище, ініціал(и) доповідача)

(текст доповіді подають від третьої особи однини або зазначають про

____________________________________________________________________________________
наявність доповіді у вигляді додатка)

ВИСТУПИЛИ:
________________________ — ______________________________________________________
(прізвище, ініціал(и) доповідача)

…

(текст доповіді подають від третьої особи однини або зазначають про

ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ):
1.1. ______________________________________________________________________________
1.2. …

(формулюють рішення або ухвалу від третьої особи множини )

2. СЛУХАЛИ:
…
Головуючий

_________________

__________________________

Секретар

_________________

__________________________
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(особистий підпис)
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)
(ініціал(и), прізвище)
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У вступній частині зазначають прізвища та
ініціали головуючого, секретаря, присутніх постійних членів засідання та запрошених осіб,
а також порядок денний:

Головуючий — (прізвище та ініціали)
Секретар — (прізвище та ініціали)
Присутні: (прізвища та ініціали в алфавітному
порядку)
Порядок денний:
1. ........................................................................
(доповідач — посада, прізвище та ініціали)

2. ........................................................................
(доповідач — посада, прізвище та ініціали)

Після слова «Присутні» спочатку за алфавітом записують усіх постійних членів, присутніх на засіданні, а потім — запрошених осіб
із зазначенням, за потреби, їх місць роботи та
посад. У протоколі розширеного засідання, де
багато присутніх, склад їх зазначають кількісно, а список з прізвищами додають до протоколу, про що роблять відповідний запис: «Список присутніх додається».
У порядку денному зазначають усі винесені на розгляд питання, а також ініціали
та прізвища доповідачів, а в разі потреби
вказують їх посади. Питання розташовують
у порядку їх важливості, складності й часу,
передбаченого на обговорення. Найпростіші
питання, як правило, зазначають останніми.
Кожне питання нумерують. Якщо на розгляд
виносять багато питань, дозволяється не
вносити порядок денний у текст протоколу,
а зробити посилання: «Порядок денний засідання додається».
Основна частина протоколу складається
з розділів, що мають відповідати пунктам по-
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рядку денного. Розділи нумерують арабськими цифрами і структурують за такою схемою:
СЛУХАЛИ ― ВИСТУПИЛИ — ВИРІШИЛИ
(УХВАЛИЛИ):

3. СЛУХАЛИ:
Єфименко З. Г. – ........................................... .
ВИСТУПИЛИ:
Зворотний Д. І. – ........................................... .
Паламарчук Л. В. – ......................................... .
УХВАЛИЛИ:
3.1.  ................................................................. .
3.2. .................................................................. .
3.3. .................................................................. .

Слова «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ») друкують великими
літерами без відступу від лівого берега аркуша,
після них ставлять двокрапку. Нижче слів «СЛУХАЛИ» й «ВИСТУПИЛИ» з абзацу зазначають
прізвища та ініціали доповідачів і виступаючих,
потім ставлять тире й викладають зміст доповіді від третьої особи однини. Питання до доповідача та його відповіді протоколюють у порядку
їх надходження. Якщо текст або тези доповідей
чи виступів додаються окремо, то після прізвища з ініціалами роблять запис: «Текст доповіді
(виступу, повідомлення) додається».
З кожного питання порядку денного прий
мають рішення, яке фіксують нижче слова
«ВИРІШИЛИ» («УХВАЛИЛИ») з абзацу. Рішення, що містять декілька питань, поділяють на
пункти, які нумерують арабськими цифрами.
У кожному пункті має бути конкретно визначено: кому доручається, що саме та в який термін виконати.
Стиль протокольних рішень — розпорядчий,
лаконічний, без неоднозначних трактувань.
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Увага!
Якщо рішення, зафіксоване в протоколі,
було прийнято шляхом голосування, то
після частини тексту «ВИРІШИЛИ» («УХВА
ЛИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ») мають бути
оформлені результати голосування із зазна
ченням кількості голосів «за», «проти»,
«утрималися». Якщо в когось з присутніх на
засіданні (зборах, нараді) є особлива думка
щодо прийнятого рішення, то її викладають
на окремому аркуші, підписують і додають
до протоколу.

За наявності інших документів, що розглядалися на засіданні (зборах, нараді) і хід
обговорення яких було зафіксовано в тексті
протоколу, їх нумерують арабськими цифрами (Додаток 1, Додаток 2, ... Додаток 6), а у
відповідних розділах протоколу роблять посилання на ці додатки. Реквізит «Відмітка про
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наявність додатків» після тексту протоколу не
оформлюють.
Протокол підписують постійний голова засідання (або головуючий на зборах чи оперативній нараді) та секретар.
Як правило, протоколи засідань не підлягають затвердженню. Утім, якщо головуючим на
засіданні є не керівник юридичної особи, а один
з його заступників або інша посадова особа, наприклад головний інженер, обраний головою
тимчасово діючої робочої групи, то керівник
юридичної особи може залишити за собою право затвердження протоколу такого засідання.
У такому разі в протоколі оформлюють гриф
затвердження.
Рішення, прийняті на засіданні, доводять до
виконавців шляхом видання окремих розпорядчих документів — наказів, розпоряджень,
доручень. В іншому разі оформлюють витяг із
протоколу.
Вимоги до оформлення витягів з організаційно-розпорядчих документів, зокрема й з
протоколу, розглянемо в наступному номері
журналу. 
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Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Відпочинок працівників:

особливості надання відпусток
у запитаннях та відповідях

Літні місяці для кадрової служби завжди асоціюються з початком періоду
масового відпочинку працівників. У зв’язку з цим кадровикам доводиться
вирішувати чимало питань, пов’язаних з особливостями надання відпусток
працівникам підприємства. У статті розглянемо, хто й коли має право на
щорічну відпустку повної тривалості, як надавати її новим працівникам, як
використовувати щорічну відпустку перед звільненням, під час
переведення на інше підприємство та виплачувати компенсацію за її
невикористання

Н

асамперед нагадаємо, що право на відпочинок усім працівникам гарантується статтею 45 Конституції України,
КЗпП та Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96ВР (далі — Закон про відпустки).
Щорічні відпустки надаються відповідно до статті 79 КЗпП та розділу ІІ Закону про
відпустки. До них належить не лише основна
відпустка, а й додаткові. Але оскільки в статті йтиметься про надання щорічної основної
відпустки, керуватися необхідно виключно
статтями 6, 9–12 розділу ІІ Закону про відпустки.
Чи має право працівник, прийнятий на
роботу в січні поточного року, на отриман-

80

ня щорічної відпустки повної тривалості до
настання шестимісячного періоду роботи в
перший рік роботи?
Відповідно до статті 10 Закону про відпустки право працівника на щорічну основ
ну відпустку повної тривалості в перший рік
роботи настає після закінчення шести місяців
безперервної роботи на підприємстві. У разі
надання працівникові зазначеної щорічної
відпустки до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого
часу.
Водночас є категорії осіб, яким за їх бажанням до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи в перший рік роботи на
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підприємстві надаються щорічні відпустки
повної тривалості. Це, зокрема:
 жінки — перед відпусткою у зв’язку з
вагітністю та пологами або після неї, а також
жінки, які мають двох і більше дітей віком до
15 років або дитину-інваліда;
 інваліди;
 особи віком до 18 років;
 чоловіки, дружини яких перебувають у
відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 особи, звільнені після проходження строкової військової служби, військової служби
за призовом під час мобілізації, на особливий
період, військової служби за призовом осіб
офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі
служби вони були прийняті на роботу протягом
трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до
місця проживання;
 сумісники — одночасно з відпусткою за
основним місцем роботи;
 працівники, які успішно навчаються в
навчальних закладах та бажають приєднати
відпустку до часу складання іспитів, заліків,
написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною
програмою;
 працівники, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково
щорічної основної відпустки та не одержали
за неї грошової компенсації;
 працівники, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторнокурортного) лікування;
 батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу.
Якщо працівник належить до зазначених
вище осіб, питання надання щорічної відпустки повної тривалості не підлягає сумніву.
Можливість використання щорічної основ
ної відпустки повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи
в перший рік роботи на підприємстві надається і «в інших випадках, передбачених за№ 6 (113) червень 2016

конодавством, колективним або трудовим
договором».
Зауважимо, що на цьому наголошено і в
листі Мінсоцполітики від 20 серпня 2015 р.
№ 507/13/133-15, в якому, зокрема, зазначено: «Оскільки пунктом 11 частини сьомої
статті 10 визначено, що щорічні відпустки
повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за
бажанням працівника надаються, зокрема,
й в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором, тому, на нашу думку, працівнику може
надаватися зазначена відпустка за умови
домовленості сторін».
Отже, можна дійти висновку, що за домовленістю з роботодавцем та за бажанням
працівника щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи в перший рік роботи на
підприємстві може бути надана. Але це не є
обов’язком роботодавця.
Працівниця працює за строковим трудовим договором на період перебування
основної працівниці у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку. Три роки дитині виповнюється 1 червня 2016 р. Перед звільненням, з 16 травня,
вона бажає використати частину відпустки
тривалістю 14 календарних днів. Чи можна
надати щорічну відпустку саме такої тривалості, якщо її поточний робочий рік розпочато 18 березня 2016 р., а за попередній період, який входить до стажу, що дає право на
щорічну відпустку (з 18 березня 2015 р. по
17 березня 2016 р.), уже використано всі дні
щорічної відпустки?
На період відсутності основної працівниці
адміністрація підприємства може прийняти
на роботу іншу особу за строковим трудовим
договором (частина друга ст. 23 КЗпП). Його
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Щорічна основна відпустка надається
за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового
договору
термін обмежується виходом з відпустки для
догляду за дитиною основної працівниці.
Датою виходу основної працівниці буде
2 червня, оскільки кінцевим терміном відпустки є день виповнення дитині трьох років, тобто
1 червня. Отже, датою звільнення працівниці,
яка працює на її місці, є 1 червня 2016 р.
Незважаючи на характер укладеного трудового договору, на обмеження обсягу трудових прав працівника це жодним чином не
впливає, а отже, працівниця, яка працює на
місці основної, має право на відпустку (ст. 2
Закону про відпустки).
Вичерпна відповідь на це запитання частково міститься в роз’ясненні до попереднього.
А саме в частині стосовно надання щорічної
відпустки повної тривалості в обов’язковому
порядку.
Окрім цього, згідно зі статтею 3 Закону
про відпустки в разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового
договору невикористана відпустка може за
його бажанням надаватися й тоді, коли час
відпустки повністю або частково перевищує
строк трудового договору.
За строковим трудовим договором працівниця вже працює не один рік, тому скористатися правом на отримання щорічної
основної відпустки повної тривалості вона
може. Щорічна основна відпустка надається
за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Із запитання зрозуміло, що робочий рік працівниці відлічується з 18 березня 2016 р., та
оскільки її строковий трудовий договір закінчується 1 червня 2016 р., у разі звільнення їй
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має бути виплачена грошова компенсація за
всі не використані нею дні щорічної відпустки за період роботи з 18 березня 2016 р. до
1 червня 2016 р.
Для розрахунку тривалості щорічної основ
ної відпустки слід керуватися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, визначеним пунктом 7 Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100, а саме
прив’язку розрахунку днів відпустки робити до
календарних днів робочого року, в якому працював працівник.
Обчислити її тривалість можна таким чином: кількість календарних днів відпустки
працівника поділити на кількість календарних днів у році, від яких віднято святкові та
неробочі дні, та отримане число помножити
на кількість календарних днів, які зараховуються до стажу для надання щорічної основної відпустки, від яких віднято кількість
святкових і неробочих днів, що припадають
на цей період.
Зважаючи на прохання працівниці про надання частини щорічної основної відпустки,
їй може бути надана відпустка тривалістю
14 календарних днів.
Разом з тим під час звернення про надання
частини щорічної відпустки її варто застерегти, що в разі звільнення роботодавець провадитиме відрахування із заробітної плати за
дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року (ст. 22
Закону про відпустки, п. 2 частини другої
ст. 127 КЗпП). Адже відповідно до наведеного
вище порядку розрахунку за період роботи з
18 березня 2016 р. по 1 червня 2016 р. тривалість щорічної відпустки працівниці за відпрацьований час обмежується п’ятьма календарними днями: 24 ÷ (366 – 11) × (73 – 3) =
4,73 ≈ 5 (де: 73 — відпрацьовані календарні
дні за період роботи, 3 — святкові дні, які
припали на період роботи). Тому за 9 (14 – 5)
календарних днів заробітна плата, виплачена
Кадровик України
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працівниці за невідпрацьовані дні відпустки,
утримується для покриття її заборгованості
підприємству.
Чи можна до графіка відпусток працівників вносити інформацію про надання щорічних відпусток новоприйнятим працівникам?
Відповідно до пункту 20 Типових правил
внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ,
організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 20 липня 1984 р. № 213,
графік відпусток на підприємстві має складатися на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року. Складається він у
довільній формі, але з урахуванням інтересів
виробництва, особистих інтересів працівників та можливостей для їх відпочинку.
Але як бути, якщо на початку року, вже після
затвердження графіка відпусток, прийнято нового працівника, який влітку матиме право на
повну її тривалість? Для узгодження питання
черговості надання щорічних відпусток новим
працівникам, прийнятим у поточному році, та
з урахуванням їхніх інтересів графік відпусток
може бути доповнено. Такої ж думки дотримуються й фахівці Мінсоцполітики, які у своєму
листі від 25 серпня 2015 р. № 475/13/116-15
зазначають, що «у випадку укладення трудового договору з працівником після затвердження графіка відпусток до нього можуть бути
внесені відповідні зміни та доповнення».
Тому, якщо графік затверджується керівником підприємства грифом «ЗАТВЕРДЖУЮ»,
то на доповненні (змінах) до нього необхідно

Для узгодження питання черговості
надання щорічних відпусток новим
працівникам, прийнятим у поточному
році, та з урахуванням їхніх інтересів
графік відпусток може бути доповнено
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проставити такий самий гриф. Якщо графік
затверджується шляхом видання відповідного наказу, то доповнення (зміни) до нього
затверджуються в той самий спосіб, а саме:
«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом…». Доповнення (зміни) до графіка відпусток, як і сам графік, має
бути погоджено з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) чи представником трудового
колективу (ст. 10 Закону про відпустки та ст.
79 КЗпП). З ними мають бути особисто ознайомлені всі новоприйняті працівники підприємства.
Працівник звільнився за переведенням на
інше підприємство 3 квітня 2016 р. У зв’язку
з тим, що на попередньому місці роботи він
не використав щорічної відпустки, за його
бажанням кошти за неї було перераховано
на нове підприємство. У червні 2016 р. він
хоче використати частину невикористаної
за попереднім місцем роботи відпустки тривалістю 14 календарних днів з 13 числа. Як
правильно її оформити та який робочий рік
зазначати в наказі?
У разі переведення працівника на роботу
на інше підприємство грошова компенсація
за не використані ним дні щорічних відпусток
за його бажанням має бути перерахована на
рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (частина друга ст. 81 КЗпП, частина
третя ст. 24 Закону про відпустки). У такому
разі своє бажання необхідно викласти в заяві, наприклад: «Прошу звільнити мене з роботи 3 квітня 2016 р. за пунктом 5 статті 36 КЗпП у зв’язку з переведенням до ТОВ
«РемБуд». Компенсацію за невикористану
відпустку прошу перерахувати на рахунок
ТОВ «РемБуд».
Після видання наказу про звільнення працівника, остаточного розрахунку з ним та видачі трудової книжки на новому підприємстві
його приймають на роботу. Для того щоб
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підприємство, куди переводиться працівник,
володіло повною інформацією про період
роботи, за який працівник не використав відпустку на попередньому місці роботи, та перераховані до нього кошти, кадрова служба
може підготувати довідку, наприклад, такого
змісту: «Надана (ПІБ працівника) про те, що
грошову компенсацію в сумі … грн за невикористану частину щорічної основної відпустки тривалістю 20 календарних днів за
період роботи в ТОВ «Каркас» з 20 жовтня
2015 р. по 3 квітня 2016 р. перераховано на
розрахунковий рахунок ТОВ «РемБуд». Разом
з тим підтвердженням перерахування коштів
за невикористані дні відпустки може стати й
наказ про звільнення.
Отже, якщо кошти за невикористану відпустку перераховані на нове підприємство і
така довідка або наказ про звільнення надано,
працівник одразу набуває право на отримання щорічної відпустки повної тривалості до
настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на підприємстві (п. 8 частини сьомої ст. 10 Закону про
відпустки).
Таким чином, незважаючи на незначний
термін трудових відносин (лише один місяць), надання працівникові частини щорічної
основної відпустки тривалістю 14 календарних днів не суперечить законодавству.
Згідно з частиною третьою статті 9 Закону
про відпустки якщо працівник, переведений
на роботу на інше підприємство, повністю
або частково не використав щорічних основ
ної та додаткових відпусток й не одержав за
них грошової компенсації, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він
не використав цих відпусток за попереднім
місцем роботи.
Отже, оскільки за попереднім місцем роботи працівник не використав 20 календарних днів щорічної основної відпустки, то для
її надання тривалістю 14 календарних днів
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доцільним буде надати спочатку невикористану частину щорічної відпустки за поперед
ній робочий рік (у наведеному випадку це період роботи на попередньому місці роботи).
Тому наказ можна сформулювати так: «Надати (ПІБ та посада працівника) частину
щорічної основної відпустки тривалістю
14 календарних днів з 13 по 27 червня 2016
р. за період роботи з 20 жовтня 2015 р. по
3 квітня 2016 р. у ТОВ «Каркас». Слід зауважити, що в наказі буде зазначено період роботи, відпрацьований за попереднім місцем
роботи (він має відповідати періоду, вказаному в довідці або наказі про звільнення).
Особа обіймає посаду практичного психолога у вищому навчальному закладі. Чи
може вона замість щорічної відпустки отримати грошову компенсацію за невикористану її частину?
Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено
постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346
(далі — Порядок № 346).
Тривалість щорічної основної відпустки
практичного психолога, який працює у вищому навчальному закладі, визначена розділом IV «Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, професійно-технічні навчальні заклади» додатка до Порядку № 346.
Вона становить 56 календарних днів та надається в перший та наступні роки в період
літніх канікул незалежно від часу прийняття
таких осіб на роботу.
Згідно зі статтею 2 Закону про відпустки
право на відпустки забезпечується забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24
Кадровик України
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цього Закону. Нею визначено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки
замінюється грошовою компенсацією. При
цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна
бути менша ніж 24 календарних дні.
Аналогічна норма міститься і в пункті 5 Порядку № 346, яким визначено, що за бажанням керівних працівників навчальних закладів
та установ освіти, навчальних (педагогічних)
частин (підрозділів) інших установ і закладів,
педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної
основної відпустки, якщо вона надається за
1996–1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості
забезпечення їх у відповідний період роботою.
При цьому тривалість наданої працівникові
щорічної основної відпустки не повинна бути
менша ніж 24 календарних дні. Зауважимо, що
грошовою компенсацією не може бути замінена вся щорічна відпустка. Це стосується лише
її невикористаної частини.
Роз’яснення щодо заміни частини щорічної відпустки грошовою компенсацією міститься в листі Мінсоцполітики від 25 червня
2014 р. № 248/13/116-14. У ньому визначено, що за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної
щорічної відпустки (у згаданому випадку —
32 календарних дні) йому може бути надано
грошову компенсацію за умови забезпечення
в цей період роботою. Отже, практичному
психологу вищого навчального закладу за
невикористану частину щорічної відпустки
може бути виплачена грошова компенсація
в порядку, визначеному статтею 24 Закону
про відпустки та пунктом 5 Порядку № 346.
Працівник інституту звільняється. Але
у 2015 р. він тривалий час перебував у відпустці без збереження заробітної плати, тер№ 6 (113) червень 2016

Грошовою компенсацією не може
бути замінена вся щорічна
відпустка. Це стосується лише
її невикористаної частини

мін якої перевищив тривалість відпустки, передбаченої статтею 26 Закону про відпустки.
Чи входить до стажу для виплати грошової
компенсації в разі звільнення за невикористану щорічну відпустку період його перебування у відпустці без збереження зарплати?
Питання щодо надання працівникам відпустки без збереження заробітної плати,
термін якої перевищує тривалість відпустки,
передбаченої статтею 26 Закону про відпустки, визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16 січня
2014 р. № 719-VII (далі — Закон № 719).
Пунктом 66 Прикінцевих положень Закону
№ 719 передбачено надання права керівникам центральних органів виконавчої влади,
які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів
виконавчої влади, виконання функцій яких
можуть здійснювати відповідні міністерства
(крім органів, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із
забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на
об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння
зброєю, бойовою та іншою технікою (п. 9
Прикінцевих положень Закону України «Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII)), надавати відпустки без збереження заробітної плати
на визначений цими керівниками термін.
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Частиною третьою цього пункту встановлено, що під час надання центральними
органами виконавчої влади таких відпусток
положення статті 26 Закону про відпустки в
частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати не застосовуються.
У разі звільнення працівника для визначення розміру грошової компенсації за всі не використані ним дні щорічної відпустки згідно з
пунктом 4 статті 9 Закону про відпустки кад
рова служба обчислює стаж роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку. До нього
зараховується час, коли працівник фактично не
працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна
плата в порядку, визначеному статтями 25 і 26
Закону про відпустки.
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Зауважимо, що до сьогодні змін та допов
нень до Закону про відпустки не внесено,
про що також зазначено в листі Мінсоцполітики від 12 січня 2015 р. № 4/13/116-15.
Зокрема, про те, що правових підстав для
зарахування часу перебування працівника у
відпустці без збереження заробітної плати,
яка надається відповідно до пункту 66 Прикінцевих положень Закону № 719, до стажу
роботи, що дає право на щорічну основну
відпустку, не вбачається.
Отже, відповідно до пункту 66 Прикінцевих
положень Закону № 719 під час звільнення працівника період його перебування у відпустці
без збереження заробітної плати для виплати
грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку не враховується. 
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Ярина Арсеньєва,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Путівки від підприємства:
оформлюємо та видаємо
правильно

Підприємство має право розпоряджатися власними коштами так, як вважає
за потрібне. І зазвичай їх частину воно витрачає на заохочення своїх
працівників, одним із видів якого є забезпечення їх путівками на лікування та
відпочинок. З приходом літа згадане питання набуває все більшої
актуальності, тому в статті розглянемо, як це має відбуватися, як
обліковувати путівки та в яку суму обійдеться працівникові «безкоштовна»
або частково оплачена путівка

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р.
№ 222-VIII (далі — Закон № 222);
 Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.
№ 1045-XIV (далі — Закон № 1045);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від
13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);
 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затверджене постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. № 637 (далі — Положення № 637);
 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП);
 Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, затверджені постановою КМУ від
11 листопада 2015 р. № 991 (далі — Ліцензійні умови).
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Законодавчі підстави

Положення колективного договору

До 2015 р. працівникам підприємства путівки
надавалися за рахунок трьох джерел: коштів
ФСС з ТВП, коштів підприємства або коштів
профспілкової організації (за її наявності). Однак на сьогодні за рахунок коштів ФСС з ТВП
оплачується тільки лікування застрахованих
осіб у реабілітаційних відділеннях санаторнокурортного закладу після перенесених захворювань і травм (п. 4 частини першої ст. 20 Закону
№ 1105). Іншими путівками, зокрема профілактичними, Фонд соціального страхування вже не
забезпечує.
Тому тепер працівників, крім них самих,
може забезпечити путівками або підприємство,
або профспілка. На законодавчому рівні надання працівникам путівок за рахунок підприємства
передбачено нормами КЗпП, зокрема:
 статтею 145 КЗпП визначено, що працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої
трудові обов’язки, надаються в першу чергу
переваги та пільги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування
(путівки до санаторіїв та будинків відпочинку
тощо);
 відповідно до статті 185 КЗпП власник
або уповноважений ним орган повинен, у разі
необхідності, видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 14 років або
дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових
умовах, а також надавати їм матеріальну допомогу.

Крім норм КЗпП забезпечення працівників путівками може бути передбачено умовами колективного або трудового договору (зазвичай
колективного).
Законодавством не встановлено жодних обмежень у цьому питанні, тому керівництво підприємства самостійно вирішує, яким чином забезпечувати працівників путівками. У більшості
випадків найвагомішим критерієм є фінансові
можливості підприємства.
Так, за видами закладів підприємство може
надавати працівникам путівки:
 як до санаторно-курортних закладів, так
і до закладів, які не передбачають лікувальнооздоровчих процедур (наприклад, пансіонатів,
будинків відпочинку тощо);
 як до вітчизняних, так і до закордонних
закладів.
Коло працівників, яких підприємство забезпечуватиме путівками, може бути різним. Зок
рема, путівки можуть видаватися:
 усім працівникам або лише окремим,
наприклад, тим, у кого найкращі показники трудової діяльності, або працівникам з дітьми;
 тільки працівникам підприємства або їм
та додатково членам їхніх сімей.
Путівка може бути використана як для спільного відпочинку/лікування працівника разом із
членами його родини, так і шляхом її поділу між
ними. Наприклад, путівку до санаторію на строк
24 календарних дні між працівником та одним із
членів його сім’ї можна поділити так: вони їдуть
разом на 12 календарних днів і кожен день лікування/відпочинку зараховується їм за два дні
або ж вони по черзі використовують по 12
календарних днів путівки.
З фінансової точки зору підприємство також може використовувати різні варіанти надання путівок своїм працівникам, а саме:
 за повну вартість;
 безоплатно;
 з частковою оплатою.

У загальному випадку путівка є документом,
який засвідчує право особи на отримання послуг
з оздоровлення чи відпочинку від певного за
кладу (санаторію, пансіонату, будинку або бази
відпочинку, профілакторію тощо), умови пере
бування й харчування в такому закладі та пере
лік і вартість усіх цих послуг.
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Щодо способу придбання, то найчастіше
путівки купує підприємство, а потім видає їх
працівникам. Однак не виключається й такий
варіант: путівку купує сам працівник, а підприємство потім компенсує йому її повну або часткову вартість.
Якщо на підприємстві є колективний договір, усі ці аспекти доцільно приписати в ньому.
Виходячи з практики, найчастіше підприємства
забезпечують своїх працівників путівками до
вітчизняних закладів лікування та відпочинку й
надають їх або безоплатно (окремим категоріям
працівників), або з частковою оплатою.
У таких випадках положення колдоговору
про надання працівникам путівок можна сформулювати так:
«1. Щорічно з метою оздоровлення працівникам підприємства видаються путівки на
лікування, відпочинок та до дитячих таборів з
частковою оплатою: 80 % — за рахунок коштів
підприємства, 20 % — за рахунок працівника.
2. За високу професійну майстерність та
особливі заслуги перед підприємством путівки
видаються працівникам безкоштовно».
Якщо згідно з умовами колективного договору підприємство може додатково забезпечувати путівками членів родини працівника, які не
працюють на цьому підприємстві, то, як правило, такі путівки не є безкоштовними, а надаються з частковою оплатою, наприклад: 50 % — за
рахунок коштів підприємства, 50 % — за рахунок члена родини працівника.
Залежно від того, з якою метою підприємство забезпечує своїх працівників путівками,
в колективному договорі це може бути прописано в одному із двох його розділів — «Оплата
праці» чи «Соціальне забезпечення працівників».
Як правило, забезпечення працівників путівками з метою заохочення чи відзнаки за високі
показники в роботі відображається в розділі
«Оплата праці», а з метою оздоровлення чи відпочинку — в розділі «Соціальне забезпечення
працівників». У подальшому це впливатиме на
те, які податки та збори доведеться сплатити
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працівнику з повної або часткової вартості
отриманої путівки.
У колективному договорі доцільно також
прописати можливість виплати підприємством
компенсації замість путівки, якщо хтось із працівників не може або не бажає нею скористатися. У законодавстві така норма передбачена
тільки для виплати компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку, яка надається за
рахунок державних коштів інвалідам та учасникам війни, учасниками бойових дій. Але сторони
колективного договору можуть на власний розсуд визначити випадки, коли замість путівки
працівникам виплачуватиметься грошова компенсація її вартості.

Організаційні питання
У цілому процедура забезпечення працівників
путівками за рахунок підприємства доволі проста й складається з таких етапів:
 уповноважені особи підприємства або
керівник визначають коло працівників, які претендують на отримання путівок;
 роботодавець купує путівки у відповідних
закладах лікування та відпочинку;
 путівки видають працівникам.
Якщо за попередньою домовленістю з керівництвом підприємства працівник самостійно
купує путівку, то для отримання компенсації її
вартості (повної або часткової) він має зробити
копію бланка путівки та передати її до бухгалтерії як підтвердний документ.
Зауважимо, що придбання підприємством
путівок для своїх працівників не потребує ліцензування. Згідно з пунктом 19 частини першої статті 7 Закону № 222 ліцензуванню підлягає туроператорська діяльність — діяльність
туристичних операторів з організації та забезпечення створення туристичного продукту, реалізації та надання туристичних послуг щодо
виїзного, в’їзного та внутрішнього туризму (п. 3
Ліцензійних умов). Відповідно до законодавства
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здійснюють та забезпечують туроператорську
діяльність такі суб’єкти господарювання, як
туроператори, турагенти та інші суб’єкти, які
надають послуги з тимчасового розміщення
(проживання), харчування, проводять екскурсії,
розважальні або туристичні заходи тощо. Підприємство не належить до кола перелічених
суб’єктів: воно не створює туристичного продукту та не надає туристичних послуг, не реалізує путівок у великих масштабах, а реалізує їх
лише окремим своїм працівникам, отже, йому
для таких цілей не потрібно придбавати ліцензію.

Документальне оформлення
надання путівок
Забезпечення працівників путівками за рахунок
підприємства може здійснюватися як на підста-

ві їхніх заяв, так і з ініціативи адміністрації підприємства, зокрема, з метою заохочення осіб,
які перебувають з ним у трудових відносинах.
Для заохочення працівників використовують
оцінки їхньої роботи за попередній період (наприклад, за підсумками роботи за рік або квартал) чи інші критерії.
Заява складається працівником у довільній
формі (додаток 1).
Рішення роботодавця про надання путівки
тому чи іншому працівникові та деталі її надання визначаються у відповідному наказі (розпорядженні) керівника підприємства (додаток 2).
Крім іншого в ньому слід вказати підстави для
видачі путівки (наприклад, норму КЗпП, положення колективного договору). Якщо на підприємстві немає колективного договору, надання
путівки також оформлюється наказом керівника: підставами в такому випадку будуть норми
КЗпП та заява працівника.

Додаток 1
Зразок заяви працівника про надання путівки
Директору ТОВ «Континент»
Козаченку О. І.
завідувача господарства
Костенка С. С.
Заява
Прошу надати мені путівку до санаторію «Куяльник» (м. Одеса) з 20 червня
2016 р. на 14 календарних днів за рахунок підприємства відповідно до колективного договору.
10.05.2016 р. 				
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Додаток 2
Зразок наказу про надання путівки працівнику підприємства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНЕНТ»
НАКАЗ
11.05.2016 р.		

м. Харків			

№ 35-к

Про надання путівки Костенку С. С.
Відповідно до статті 145 Кодексу законів про працю України, на підставі
пункту 7 розділу «Соціальне забезпечення працівників» колективного договору
НАКАЗУЮ:
1. Поліщуку Г. М., менеджеру відділу кадрово-договірної роботи, укласти
із санаторієм «Куяльник», м. Одеса, договір про придбання путівки для Кос
тенка С. С., завідувача господарства.
2. Павленко О. М., головному бухгалтеру, оплатити вартість путівки відпо
відно до договору.
3. Видати путівку Костенку С. С. до санаторію «Куяльник», м. Одеса, з 20
червня 2016 р. на 14 календарних днів з повною оплатою за рахунок коштів
підприємства.
Підстави: 1. Колективний договір ТОВ «Континент».
2. Заява Костенка С. С. від 10.05.2016.
Директор 		

Козаченко 		

О. І. Козаченко

З наказом ознайомлені:
Костенко С. С.
Павленко О. М.
Поліщук Г. М.
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Костенко
Павленко
Поліщук

(11.05.2016)
(11.05.2016)
(11.05.2016)
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Облік придбаних путівок
Для обліку путівок, придбаних підприємством
з метою видачі їх працівникам, у бухгалтерському обліку передбачено рахунок 33 «Інші
кошти». Путівки до вітчизняних санаторнокурортних закладів відображаються на субрахунку 331 «Грошові документи в національній
валюті»: за дебетом — надходження путівок на
підприємство, за кредитом — їх видача працівникам.
До моменту видачі путівок працівникам
вони мають зберігатися в касі як інші цінності разом із готівковими коштами та касовими
документами на підставі п. 1.2 Положення
№ 637.
Відзначимо, що законодавство не вимагає
від роботодавця вести спеціальний журнал обліку придбаних та виданих путівок, але за власною ініціативою бухгалтерія може самостійно
розробити його та вести. Також не передбачено вимагати від працівника доводити факт
використання путівки. Але, знову ж таки, керівник підприємства може сам визначити додаткові умови та документи, які підтверджуватимуть факт використання отриманої путівки
(наприклад, надання працівником зворотного
талону до путівки чи довідки про строк перебування в закладі). На думку автора, це переважно стосується випадків надання працівникам путівок до лікувально-оздоровчих закладів за їхніми заявами. Адже якщо працівника
нагороджують путівкою з метою заохочення
за високі показники в роботі, то навряд чи буде
доречно вимагати від нього ще й «відзвітувати» про використання такого подарунка.

Путівки та оподаткування
Припускаємо, що одним з перших і найголов
ніших запитань, які можуть виникнути, є таке:
які податки доведеться сплатити з вартості
путівки? Щоб відповісти на нього, насамперед
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потрібно з’ясувати, до яких виплат належить
видача працівникові путівки.
Згідно з підпунктом 2.3.4 Інструкції № 5
вартість путівок працівникам і членам їхніх
сімей на лікування та відпочинок, екскурсії
або суми компенсацій, видані замість путівок
за рахунок коштів підприємства, включаються до фонду оплати праці в складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Те ж
стосується путівок, оплачуваних працівниками
частково (в частині, яка надана підприємством
безоплатно). Таким чином, вартість зазначених путівок є складовою оплати праці, і, відповідно, в бухгалтерському та податковому
обліку відображається так само, як і інші нарахування, прирівняні до заробітної плати.
Це означає, що в податковому обліку вартість путівки, наданої працівникові за рахунок
коштів підприємства безоплатно або з частковою оплатою (в сумі, що не компенсується
працівником), включається до складу його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та обкладається податком на доходи
фізичних осіб.
Дохід у вигляді вартості путівки для цілей
оподаткування може розглядатися або як заробітна плата, або як додаткове благо. Це залежить від таких чинників:
 передбачено чи ні забезпечення працівників путівками за рахунок підприємства в
колективному договорі;
 в якому саме розділі колективного договору — «Оплата праці» чи «Соціальне забезпечення працівників» — прописані положення
про забезпечення путівками.
Так, дохід працівника у вигляді вартості
путівки вважається його заробітною платою,
якщо положення про надання працівникам
путівок передбачено в розділі «Оплата праці»
колективного договору.
Разом з тим якщо: положення про надання
працівникам путівок передбачено в розділі
«Соціальне забезпечення працівників» колективного договору, колективним договором не
Кадровик України
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передбачено надання працівникам путівок за
рахунок підприємства, колективного договору взагалі немає на підприємстві, дохід працівника у вигляді вартості путівки вважається
його додатковим благом від роботодавця.
У всіх випадках дохід у вигляді вартості
путівки обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18 %, утримується військовий збір за ставкою 1,5 % та
нараховується ЄСВ — 22 %. Оскільки дохід
має негрошову форму, при обчисленні бази
оподаткування ПДФО слід застосувати «натуральний» коефіцієнт відповідно до пункту
164.5 ПКУ (1,219512). У всіх випадках надання
працівникові путівки за рахунок підприємства
сума утриманого ПДФО перераховується до
бюджету протягом банківського дня, що настає за днем видачі путівки (пп. 168.1.4 ПКУ).
Військовий збір та ЄСВ нараховуються без
застосування «натурального» коефіцієнта, ос
кільки він передбачений тільки для справляння ПДФО.
Наявність положення про забезпечення
працівників путівками в колективному договорі дає змогу підприємству включити витрати на придбання путівок до складу податкових.
Якщо ж колективним договором надання путівок працівникам не передбачено або колективного договору немає взагалі, то не радимо
такі витрати включати до складу податкових,
оскільки законодавчо це питання не визначено, а податківці схиляються до того, щоб не
включати.
Оскільки видача путівки прирівнюється до
оплати праці в натуральному вигляді, її прид
бання можна пов’язати з господарською діяльністю підприємства. Це означає, що в разі
придбання путівки підприємство в загальновстановленому порядку матиме право на
податковий кредит з ПДВ, а при переданні
її працівнику зобов’язане нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи з договірної вартості путівки (п. 188.1 ПКУ). Але слід
пам’ятати, що згідно з підпунктом 197.1.6
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ПКУ звільняються від оподаткування операції
з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на
території України фізичним особам віком до
18 років, інвалідам та дітям-інвалідам. Тому
якщо підприємство забезпечує путівками
таких осіб (включаючи дітей працівників),
Приклад
Керівництвом підприємства було
прийнято рішення заохотити пра
цівника, який тривалий час сумлінно працює на підприємстві, безоплатною путівкою з нагоди його ювілею до санаторію
«Черемош» в м. Моршині. На підставі договору підприємство перерахувало на рахунок санаторію за путівку 7200,00 грн, у
т. ч. ПДВ 1200,00 грн.
З урахуванням «натурального» коефіцієнта дохід працівника у вигляді безоплатно
отриманої путівки становить 8780,49 грн
(7200,00 грн × 1,219512). Отже, із заробітної плати працівника потрібно утримати:
 ПДФО з вартості путівки — 1580,49 грн:
8780,49 грн × 18 %;
 військовий збір — 108,00 грн:
7200,00 грн × 1,5 %.
Разом — 1688,49 грн:
1580,49 грн + 108,00 грн.
Підприємство також має сплатити
ЄСВ в сумі 1584,00 грн: 7200,00 грн × 22 %.
До складу податкових витрат підприємство може включити 8784,00 грн:
7200,00 грн + 1584,00 грн.
При придбанні путівки підприємство
має право на податковий кредит з ПДВ
у сумі 1200,00 грн, а при переданні її працівнику повинно нарахувати податкові
зобов’язання з ПДВ в розмірі 1200,00 грн:
6000,00 грн × 20 %.
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воно не нараховує податкові зобов’язання,
а також не матиме права на податковий кредит з ПДВ.
На прикладі (див. с. 93) розглянуто найбільш поширений на практиці варіант, коли забезпечення працівників путівками за рахунок
підприємства передбачено в розділі «Оплата
праці» колективного договору.

Путівки від профспілки
Якщо на підприємстві відповідно до Закону № 1045 створено профспілку, вона стосовно підприємства є окремою організацією, яка
діє згідно зі своїм статутом. До виданих профспілкою путівок підприємство не має жодного
стосунку: вони відображаються тільки в обліку
профспілкової організації. Як правило, профспілкова організація видає путівки тим працівникам підприємства, які є її членами та сплачують профвнески.
Залежно від положень, закріплених у статуті
(положенні) профспілки, затвердженого кошторису витрат і доходів та фінансових можливостей профспілка може надавати своїм членам
(членам їхніх сімей) путівки на оздоровлення
та відпочинок як безоплатно, так і з частковою
оплатою (10 %–20 %).
Оподаткування вартості путівок, виданих
профспілкою, відрізняється від оподаткування
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путівок, виданих підприємством. Так, згідно з
підпунктом 165.1.35 ПКУ вартість путівок на
відпочинок, оздоровлення та лікування, в т. ч.
на реабілітацію інвалідів, на території України, які надані платнику податків та його дітям
віком до 18 років безоплатно або зі знижкою
(у розмірі такої знижки) за рахунок коштів
профспілки, членом якої він є, не підлягають
оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб.
Тобто оподаткуванню ПДФО підлягають
путівки, надані профспілкою:
 своїм членам та їхнім дітям віком до 18
років на відпочинок, оздоровлення та лікування
за кордоном;
 на оздоровлення, лікування та відпочинок
дитини члена профспілки віком старше 18
років;
 особам, що не є членами профспілкової
організації.
У перелічених випадках вартість путівки,
наданої платнику податків від профспілки,
оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо за ставкою
18 %. Якщо, наприклад, за рахунок профспілки надається сімейна путівка по Україні,
в яку входить оздоровлення працівника та
його дитини віком старше 18 років, то оподаткуванню підлягає частина вартості путівки, яка припадає на оздоровлення такої
дитини. 

Кадровик України

робочий час

Галина Казначей,

науковий редактор журналу
«Заработная плата»

Деякі особливості

застосування підсумованого
обліку робочого часу
Через запровадження підсумованого обліку робочого часу як кадровиків,
так і бухгалтерів часто охоплює збентеження та виникає велика кількість
запитань. Іноді поняття підсумованого обліку робочого часу трактують
невірно або, в разі його запровадження, називають будь-як, але не
підсумованим. У статті розглянемо основні поняття та особливості
застосування підсумованого обліку робочого часу

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266);
 Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 р. № 138
(далі — Методичні рекомендації).

Н

асамперед звернемо увагу на термін
«робочий час». Це встановлений законодавством відрізок календарного часу,
протягом якого працівник на підставі
правил внутрішнього трудового розпорядку,
графіків роботи або умов договору має вико-
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нувати свої трудові обов’язки. Існує два види
режиму обліку робочого часу — поденний і
підсумований.
Найчастіше на підприємствах застосовують режим поденного обліку робочого часу,
що регулюється загальними правилами орга-
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нізації робочого часу, встановленими статтями 50 і 52 КЗпП.
Щодо підсумованого обліку робочого
часу, то такий режим регулюється спеціальними правилами, передбаченими статтею 61
КЗпП, а саме: «На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за
умовами виробництва (роботи) не може бути
додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість
робочого часу, допускається за погодженням
із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого
часу з тим, щоб тривалість робочого часу за
обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП)».
Якщо на підприємстві необхідно запровадити підсумований облік робочого часу,
лише статтею 61 КЗпП не обійтися. Наступним кроком є аналіз та вивчення Методичних
рекомендацій.

Правила застосування
підсумованого обліку робочого часу
Методичні рекомендації визначають правила
застосування цього особливого виду обліку
робочого часу, серед яких слід звернути увагу
на ключові:
 запровадження підсумованого обліку
робочого часу та розроблення графіків роботи (змінності) провадиться на підприємстві
роботодавцем за погодженням із профспілкою. Якщо профспілки немає, ці питання можуть бути врегульовані колективним договором;
 з урахуванням характеру й умов праці
тривалість роботи протягом дня до 12 годин
робочого часу в зміну може встановлюватися
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роботодавцем за погодженням із профспілкою або в колективному договорі;
 обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства. Він охоп
лює робочий час і години роботи у вихідні
та святкові дні, години відпочинку. Щоденна
або щотижнева тривалість робочого часу,
встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума
годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді. Обліковим періодом за підсумованого
обліку робочого часу, як правило, є місяць.
В окремих випадках застосовуються інші облікові періоди — декада (10 календарних днів
місяця), квартал, півріччя, рік тощо (п. 6);
 у місячному та інших облікових періодах, що перевищують місяць, кількість вихідних за графіком роботи (змінності) не може
бути меншою, ніж кількість повних тижнів
цього облікового періоду;
 час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період,
вважається надурочним і оплачується згідно
зі статтею 106 КЗпП. Оплата за всі години
надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду;
 нормальне число робочих годин облікового періоду (місяць, квартал, рік) розраховується за календарем шестиденного робочого тижня в порядку, встановленому законодавством, і за календарем п’ятиденного
робочого тижня в порядку, визначеному в
колективному договорі.
У разі неналежного оформлення на підприємстві підсумованого обліку робочого часу він
може мати вигляд поденного обліку робочого
часу, що застосовується з порушенням статей 32, 56, 62, 71, 73, 106, 72, 107 КЗпП, тобто
необґрунтоване залучення працівників до над
урочних робіт, до роботи у вихідні, святкові та
неробочі дні; невиплата компенсації за перевищення норми робочого часу; неправомірне
встановлення неповного робочого часу.
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Графіки роботи, режим праці та
відпочинку
Порядок установлення графіків роботи як у поденному режимі, так і за підсумованого обліку
робочого часу визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Пунктом 13
Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 20 липня
1984 р. № 213, передбачено, що графіки змінності доводяться до відома працівників не пізніше ніж за місяць до введення їх у дію.
Для водіїв правила дещо інші, і вони визначаються п. 2.5 Положення про робочий час і час
відпочинку водіїв колісних транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства транспорту і зв’язку України від 7 червня 2010 р. № 340,
а саме графік змінності на обліковий період доводиться до відома кожного водія не менше ніж
за два тижні до початку облікового періоду.
Ключовим моментом за підсумованого обліку робочого часу є організація міжзмінного
відпочинку.
За підсумованого обліку робочого часу під
час розробки графіків роботи слід керуватися
такими нормами КЗпП:
 час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності (ст. 57 КЗпП);
 при змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 перехід з однієї зміни в іншу, як правило,
має відбуватися через кожний робочий тиждень
у години, визначені графіками змінності (ст. 58
КЗпП);
 тривалість перерви в роботі між змінами
має бути не менше подвійної тривалості часу
роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на ро-
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боту протягом двох змін поспіль забороняється
(ст. 59 КЗпП);
 перерва для відпочинку та харчування
надається тривалістю не більше двох годин, як
правило, через чотири години після початку роботи. На роботах, де за умовами виробництва
перерву встановити не можна, працівникові має
бути надана можливість пообідати протягом робочого дня (ст. 66 КЗпП).
За п’ятиденного робочого тижня тривалість
щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або
графіками змінності (ст. 52 КЗпП).
Тобто у зв’язку з виробничою необхідністю
замість однозмінної роботи за п’ятиденного або
шестиденного робочого тижня з двома або одним вихідним на виробничій дільниці запроваджується двозмінна робота з таким же графіком.
Фактичне використання робочого часу та часу
відпочинку відображається в табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5,
затверджена наказом Держкомстату України від
5 грудня 2008 р. № 489). У ньому відмічаються
фактичні явки та неявки на роботу, а також щоденна тривалість відпрацьованого робочого часу.

Запровадження підсумованого
обліку робочого часу
Запровадження підсумованого обліку робочого часу супроводжується змінами режиму
роботи, а саме кількості змін у добі, режиму
праці та відпочинку тощо. Такі зміни відбуваються згідно з нормами статті 61 КЗпП та з
урахуванням частин третьої та четвертої статті
32 КЗпП, а саме:
 працівнику слід повідомити про це не пізніше ніж за два місяці;
 у разі неможливості збереження колишніх умов праці і якщо працівник не погоджується
на продовження роботи в нових умовах, трудовий договір може бути припинено за пунктом 6
статті 36 КЗпП.
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Документальне оформлення
Запровадження підсумованого обліку робочого
часу слід оформлювати такими документами:
 за наявності профспілки на підприємстві — заявка керівника підприємства голові
профспілкового комітету про погодження запровадження підсумованого обліку робочого
часу та графіків змінності (в додатку має бути
проект наказу по підприємству, в якому має
зазначатися про дотримання всіх нормативноправових вимог з питань, що погоджуються);
 витяг з протоколу засідання профспілкового комітету з погодженням запровадження
підсумованого обліку робочого часу та графіків змінності (обов’язково має вказуватися, що
рішення прийняте з урахуванням дотримання
заявником необхідних нормативно-правових
вимог);
 наказ про запровадження змін в організації виробництва та праці: про зміну в структурному підрозділі або на підприємстві режиму

роботи із запровадженням підсумованого обліку робочого часу та графіків змінності на обліковий період;
 заяви від працівників про згоду на про
довження роботи в нових умовах або відмову;
 наказ про зміну певним працівникам істотних умов праці — зміну режиму роботи із запровадженням підсумованого обліку робочого
часу і графіків змінності. Наказ має бути видано
після закінчення двомісячного терміну повідом
лення на підставі заяв працівників. У ньому має
чітко зазначатися, що змінюється режим роботи
(додаток).
Залежно від потреби підсумований облік
може запроваджуватися на:
 невизначений строк (щорічно погоджувати з профспілковим органом немає необхідності);
 визначений строк (може бути продов
ження терміну, з обов’язковим погодженням з
профспілковим органом). 

Оплата листка непрацездатності за підсумованого обліку робочого часу
На сьогодні облік робочого часу (поденний чи підсумований) жодним чином не впливає на
обчислення та оплату листка непрацездатності, оскільки з 4 липня 2015 р. набули чинності зміни до Порядку № 1266. Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати
є 12 календарних місяців перебування в трудових відносинах (з першого до першого числа) за
останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав
страховий випадок (п. 25 Порядку № 1266).
Ключовим моментом у Порядку № 1266 є пункт 2: сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена
законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Таким чином, розрахунковим періодом є календарний місяць, а оплата здійснюється за календарні дні. Отже, якщо працівник працює за графіком підсумованого обліку робочого часу,
оплата за дні тимчасової непрацездатності здійснюватиметься за календарні дні.
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Додаток
Зразок наказу про зміну на виробничій дільниці режиму роботи
із запровадженням підсумованого обліку робочого часу
та встановленням графіків змінності
ТОВ «ЛАНИ ВІННИЧЧИНИ»
НАКАЗ
01.04.2016		

м. Крижопіль		

№ 10-ОС

Про зміну режиму роботи
та запровадження підсумованого обліку
робочого часу на хлібоприймальній дільниці
На хлібоприймальній дільниці в ІІІ кварталі 2016 р. у режимі однозмінної роботи та п’ятиденного робочого тижня під час масового приймання та
перероблення зерна не може бути забезпечена нормальна робота за умови
дотримання встановленої щоденної та щотижневої тривалості робочого часу.
У зв’язку з цим, керуючись Колективним договором, Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, статтями 57, 58, 59, 61, 66, а також частиною третьою
статті 32 КЗпП та за погодженням із профспілковим комітетом підприємства
НАКАЗУЮ:
1. Ввести на хлібоприймальній дільниці з 1 липня 2016 р. до 30 вересня
2016 р. замість п’ятиденного робочого тижня тризмінний безперервний режим
роботи з підсумованим обліком робочого часу з квартальним обліковим
періодом.
1.2 Визначати норму тривалості робочого часу за обліковий період за
календарем п’ятиденного робочого тижня.
2.Затвердити для працівників хлібоприймальної дільниці:
2.1. Обліковий склад бригад, що забезпечують безперервну роботу дільниці
без вихідних.
2.2. Графік роботи виробничих комплексних бригад на ІІІ квартал 2016 р.
3.Старшому інспектору з кадрів Лісману О. С.:
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Закінчення додатка
3.1. Ознайомити в строк до 7 квітня 2016 р. під підпис працівників хлібо
приймальної дільниці про зміну істотних умов праці: запровадження змінного
режиму роботи із підсумованим обліком робочого часу на ІІІ квартал 2016 р.
3.2. Запропонувати працівникам дільниці письмово заявити про свою згоду
або незгоду працювати в нових умовах та повідомити, що в разі відмови пра
цювати в нових умовах трудовий договір з ними буде розірвано за пунктом 6
статті 36 КЗпП.
4. Головному бухгалтеру Ігнатовій Г. А.:
4.1. Організувати протягом облікового періоду запровадження обліку від
працьованого часу наростаючим підсумком за кожним працівником.
4.2. Забезпечити за обліковий період за відхиленням фактично відпрацьо
ваного часу від нормативного розрахунок і оплату у встановленому розмірі
надурочних годин роботи.
Підстави: 1. Витяг з протоколу засідання профспілкового комітету
підприємства від 30.03.2016 № 2.
2. Доповідна записка головного економіста Вінярчука О. К.
від 25.03.2016.
Генеральний директор		

Венгер

В. В. Венгер

Візи
З наказом ознайомлені
До справи №_____________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)
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Зразки посадових інструкцій

Посадова інструкція ресепшіоніста
(код КП 4222)

<…>
2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Ресепшіоніст виконує такі функціональні
завдання та обов’язки:
2.1. Виконує функції оператора телефонного комутатора для відповідей на телефонні
дзвінки або для їх переадресації з метою надання інформації, приймання повідомлень або призначення зустрічей.
2.2. Зустрічає та вітає відвідувачів організації, з’ясовує характер та мету їх відвідування,
спрямовує або супроводжує їх до відповідних
місць (підрозділів, дільниць, офісів тощо).
2.3. Домовляється про час і місце проведення зустрічей, вносить корективи до календаря
раніше призначених зустрічей.
2.4. Приймає скарги клієнтів.
2.5. Упорядковує, заповнює та зберігає документацію.
2.6. Отримує платежі та виписує квитанції
(рахунки) за надані послуги.
2.7. Виконує завдання з адміністративної
підтримки, в т. ч. перевіряє підготовлені тексти
документів, обробляє інформацію, написану
від руки, або працює з калькуляторами та/або
комп’ютерами для підготовки (обробки) інформації щодо різних платежів, рахунків, балансових відомостей або іншої документації.
2.8. Передає інформацію або документи
клієнтам за допомогою комп’ютерного устаткування, поштового зв’язку або факсу.
2.9. Аналізує різноманітні дані для підготовки відповідей на запитання клієнтів або представників громадськості.
2.10. Збирає (отримує), сортує та розносить
поштову кореспонденцію, різні повідомлення
або матеріали, доставлені кур’єром.
<…>
5. ПОВИНЕН ЗНАТИ
Ресепшіоніст повинен знати:
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5.1. Основи діловодства та офісних (канцелярських) процедур, у т. ч. такі процедури
та системи з офісної та адміністративної підтримки, як робота з текстовими редакторами,
управління файлами та записами (писемними
документами), стенографія, транскрипція, проектування форм, застосування відповідної термінології тощо.
5.2. Стандарти системи організаційно-розпорядчої документації.
5.3. Правила підготовки ділових листів з використанням комп’ютера.
5.4. Порядок обслуговування клієнтів та
персонального обслуговування, у т. ч. принципи та процеси надання клієнтських та персональних послуг (оцінювання потреб клієнтів,
забезпечення відповідності стандартам з обслуговування, оцінювання ступеня задоволення клієнта тощо).
5.5. Правила ділового спілкування.
5.6. Державну (робочу) мову, у т. ч. структуру та зміст мови, включаючи значення, вимову
та правила складання слів, а також граматику.
5.7. Комп’ютерне та інше електронне устаткування (оргтехніку, приймально-переговорні
пристрої тощо), яке використовується в роботі,
правила його експлуатації, обслуговування, порядок налаштування тощо.
5.8. Відповідне прикладне програмне забезпечення, яке використовується в роботі.
5.9. Правила й норми охорони праці та пожежної безпеки.
6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня
освіта та професійна підготовка на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
<…>
Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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Кваліфікаційні характеристики

Нові кваліфікаційні характеристики
(затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 12 квітня 2016 р. № 384)

Інженер-технолог-протезист
Завдання та
обов’язки.
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Організовує та координує виробничий процес з виготовлення протезноортопедичних виробів; розробляє плани розміщення обладнання, технічного оснащення та робочих місць; розраховує виробничі потужності та завантаженість обладнання; разом із лікарем оглядає пацієнтів і оцінює їхні
фізичні та функціональні характеристики, виконує заміри для виготовлення виробу; бере участь у розробці реабілітаційних програм, виборі конструкцій і призначенні протезно-ортопедичних виробів; надає рекомендації щодо операційного, післяопераційного, медичного та терапевтичного
лікування пацієнтів і подальшого їхнього протезування або ортезування;
призначає протезні або ортезні конструкції, матеріали, комплектувальні
вироби та проводить необхідні заміри; веде облік і складає встановлену
звітність про протезування пацієнтів; проводить модифікацію негативу
та позитиву, контролює виготовлення гіпсових зліпків кукси, кінцівок або
тулуба; вносить конструктивні зміни до виробу для забезпечення оптимальної підгонки; контролює виготовлення протезу чи ортезу, підгонку,
статичне та динамічне регулювання виробу; відстежує процес освоєння
виробу пацієнтом; бере участь у контролі та оцінці виробу, його функціонуванні та косметичному вигляді; інструктує пацієнта або його сім’ю
щодо користування виробом і доглядом за ним; бере участь у подальшому спостереженні та технічному обслуговуванні протезно-ортопедичних
виробів; визначає необхідність у повторенні будь-якого з етапів технологічного процесу виготовлення для оптимізації підгонки та функціонування виробу; керує процесом виготовлення виробу, контролює роботу
технологів ортопедичних та техніків-протезистів-ортезистів; бере участь
у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю; удосконалює методи роботи щодо підвищення ефективності виготовлення протезно-ортопедичних виробів; організовує впровадження нових
технологій та конструкцій протезно-ортопедичних виробів; співпрацює з
іншими фахівцями, задіяними у сфері протезування, державними та не-
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державними установами, іншими організаціями сфери протезування; бере
участь у плануванні та впровадженні нових технічних засобів реабілітації
пацієнтів; організовує та проводить навчання інженерів-технологів-протезистів, технологів ортопедичних і техніків-протезистів-ортезистів.

Повинен
знати:

нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами; нормативні та інші
керівні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; номенклатуру протезно-ортопедичних виробів, технічні вимоги та технології
виготовлення протезно-ортопедичних виробів, матеріалів і комплектувальних виробів; анатомію та фізіологію хребта, верхніх і нижніх кінцівок, особливості їх кровообігу залежно від стану здоров’я та віку, біомеханіку суглобів,
статико-динамічні особливості опорно-рухового апарату; новітні технології
та конструкції протезно-ортопедичних виробів; реабілітаційне обладнання
та особливості його застосування для різних категорій хворих; виробниче
обладнання, правила його технічної експлуатації, основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної
безпеки.

Кваліфікаційні
вимоги.

Провідний інженер-технолог-протезист:
 вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» або вища освіта другого рівня
за освітнім ступенем магістра та спеціальністю інженерного спрямування
іншої галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера-технолога-протезиста I категорії — не менше ніж два роки.
Інженер-технолог-протезист I категорії:
 вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» або вища освіта другого рівня
за освітнім ступенем магістра та спеціальністю інженерного спрямування
іншої галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера-технолога-протезиста II категорії — не менше ніж два роки.
Інженер-технолог-протезист II категорії:
 вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» або вища освіта другого рівня
за освітнім ступенем магістра та спеціальністю інженерного спрямування
іншої галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді інженера-технолога-протезиста — не менше ніж один рік.
Інженер-технолог-протезист:
 вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» без вимог до стажу
роботи або вища освіта другого рівня за освітнім ступенем магістра та
спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань;підвищення
кваліфікації;стаж роботи на посаді інженера в інших сферах — не менше
ніж один рік.
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Технолог ортопедичний
Завдання та
обов’язки.

Виконує роботу з організації виготовлення протезно-ортопедичних виробів;
разом з лікарем оглядає пацієнтів і визначає їхні фізичні та функціональні характеристики; бере участь у призначенні протезно-ортопедичних виробів;
веде технологічну документацію з урахуванням очікуваних результатів реабілітації та потреб пацієнтів; здійснює підбір протезних або ортезних конструкцій, матеріалів, комплектувальних виробів та додаткових елементів; виготовляє гіпсові зліпки та проводить необхідні заміри; проводить модифікацію виробів, вносить конструктивні зміни до виробу для забезпечення оптимальної
підгонки; виконує або контролює виготовлення протезу чи ортезу в межах
своїх повноважень; виконує підгонку, статичне та динамічне регулювання виробу, проводить попереднє навчання пацієнтів користуванню виробом; бере
участь у контролі та оцінці готового виробу, його функціонуванні та косметичному вигляді; Інструктує пацієнта або його сім’ю з питань використання
виробу та догляду за ним; бере участь у подальшому спостереженні, технічному обслуговуванні, ремонті та заміні складових виробу; визначає необхідність у повторному проведенні робіт технологічного процесу виготовлення
протезно-ортопедичного виробу для оптимізації його підгонки та функціонування; керує технологічним процесом та контролює роботу техніків-протезистів-ортезистів, співпрацює з іншими фахівцями, задіяними у виготовленні
протезу чи ортезу; бере участь у плануванні та впровадженні нових технічних
засобів реабілітації пацієнтів; бере участь у навчанні технологів ортопедичних
та техніків-протезистів-ортезистів; підвищує свій професійний рівень.

Повинен
знати:

нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з питань забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами; нормативні документи
щодо виробничо-господарської діяльності підприємства; номенклатуру протезно-ортопедичних виробів; матеріали та комплектувальні вироби для виготовлення протезно-ортопедичних виробів; технічні вимоги та технології виготовлення протезно-ортопедичних виробів; правила експлуатації технологічного
обладнання, правила оформлення первинної документації, форми та порядок
ведення обліку та звітності; анатомію та фізіологію опорно-рухового апарату;
біомеханіку суглобів, статико-динамічні особливості опорно-рухового апарату;
основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої
санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні
вимоги.

Технолог ортопедичний I категорії:
 вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» або вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі
знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді технолога ортопедичного
II категорії — не менше ніж два роки.
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Технолог ортопедичний II категорії:
 вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» або вища освіта першого рівня за
освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої
галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді технолога ортопедичного — не менше ніж два роки.
Технолог ортопедичний:
 вища освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» без вимог до стажу роботи або вища
освіта першого рівня за освітнім ступенем бакалавра та спеціальністю інженерного спрямування іншої галузі знань;підвищення кваліфікації;стаж роботи на
посадах техніка або техніка-технолога в інших сферах — не менше ніж один рік.

Технік-протезист-ортезист
Завдання та
обов’язки.

Під керівництвом інженера-технолога-протезиста або технолога ортопедичного виконує виготовлення протезно-ортопедичних виробів, проведення
технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем відповідно до технічних завдань, чинних стандартів та нормативних документів;
виготовляє гіпсові зліпки та модифікує негатив або позитив під контролем
більш кваліфікованого працівника; виготовляє та складає протезно-ортопедичні вироби та їх елементи, куксоприймачі, системи утримання та інше;
здійснює регулювання протезно-ортопедичних виробів за допомогою протезоміру чи іншого спеціального обладнання відповідно до технічних вимог;
проводить підгонку та регулювання протезно-ортопедичних виробів, операції з косметичної обробки протезів та ортезів з урахуванням схеми побудови
згідно з вказівками більш кваліфікованого працівника; бере участь у процедурах з технічного обслуговування та ремонту протезно-ортопедичних виробів;
систематизує, аналізує та обробляє інформацію щодо виробів, вживає заходів
щодо усунення виявлених недоліків; веде облік витрат матеріалів, обладнання та інструментів та їх поповнення; виконує технічне обслуговування обладнання; оформлює планову та звітну документацію; пропонує раціональні
методи роботи для підвищення її ефективності;бере участь у навчанні інших
техніків-протезистів; підвищує свій професійний рівень; вивчає сучасні матеріали, обладнання та технологічні процеси виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

Повинен
знати:

технічну документацію з виготовлення протезно-ортопедичних виробів; методичні матеріали щодо забезпечення інвалідів та інших категорій населення
протезно-ортопедичними виробами; номенклатуру протезно-ортопедичних
виробів; матеріали та комплектувальні вироби для виготовлення протезно-ортопедичних виробів; технології виготовлення протезно-ортопедичних виробів;
правила експлуатації технологічного обладнання; правила оформлення первинної документації; форми та порядок ведення обліку та звітності; основи анатомії
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та фізіології опорно-рухового апарату; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні
вимоги.
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Технік-протезист-ортезист I категорії:
 вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія»; або вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем
молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю технічного спрямування
іншої галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи за посадою технікапротезиста-ортезиста II категорії — не менше ніж два роки.
Технік-протезист-ортезист II категорії:
 вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія»; або вища освіта початкового або першого рівня за освітнім ступенем
молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю технічного спрямування
іншої галузі знань; для бакалавра — без вимог до стажу роботи, для молодшого
бакалавра — стаж роботи на посаді техніка-протезиста-ортезиста — не менше
ніж два роки.
Технік-протезист-ортезист:
 вища освіта початкового рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра
та спеціальністю галузі знань «Хімічна та біоінженерія» без вимог до стажу або
освіта початкового рівня за освітнім ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю технічного спрямування іншої галузі знань;підвищення кваліфікації;стаж
роботи на посадах техніка або техніка-технолога в інших сферах — не менше
ніж один рік. 

Кадровик України

ПЕРСОНАЛ
108 Інтерв’ю
111 НR-практика

ІНТЕРВ’Ю

Як підвищити

залученість персоналу?
Тема залученості персоналу залишається актуальною для
українських HR-менеджерів. Адже залученість як
найвищий ступінь мотивації працівників має неабияке
значення і для досягнення цілей компанії, і для її розвитку,
і для утримання персоналу в складні часи.
Як HR-менеджер може вплинути на рівень залученості
працівників, що для цього потрібно і, що не менш важливо,
чого не слід робити — тема нашого інтерв’ю
з Оленою Галушко, начальником відділу персоналу
ПрАТ «МетЛайф» — компанії, яка входить до складу
міжнародного страхового холдингу MetLife, Inc.

«Кадровик України»: Олено, термін «залученість персоналу» часто трактують по-різ
ному. Як його розуміють у компанії «Мет
Лайф»?
Олена Галушко: Якщо не використовувати

складних термінів, залученість — це бажання
й можливість працівників брати участь у житті компанії. Те, наскільки персонал залучений,
впливає і на продуктивність та ефективність
праці, і на плинність кадрів, і на бажання працювати й залишатися в компанії тривалий час.

«Кадровик»: Від чого залежить рівень

залученості працівника?

Олена: Залученість залежить від багатьох факторів. Безперечно, насамперед має значення те,
наскільки керівництво компанії хоче бачити пра-
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цівників залученими. Адже в управлінні персоналом є два підходи: або ми просто набираємо
і використовуємо працівників як ресурс, або ми
хочемо, щоб вони працювали довго і почувалися
щасливими. Звісно, один HR-менеджер та кілька
начальників відділів погоди не зроблять. Важливо, щоб така ініціатива йшла від керівника компанії.

«Кадовик»: Як має діяти роботодавець,
щоб працівник був залученим?

Олена: Перш за все мають бути дотримані ключові фактори: компанія працює стабільно, вчасно виплачується заробітна плата, бонуси, є хороший соціальний пакет, люди відчувають себе
захищеними, немає ризиків втратити роботу, в
колективі хороші стосунки. Тільки після цього
можна переходити на наступну сходинку — чи
Кадровик України
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мають працівники можливості для розвитку, чи затребувані їхні ідеї, чи почуті вони тощо.
Звісно, залученість не з’являється сама собою.
Для цього потрібно довго працювати, пробувати
різні способи. Наприклад, у нашій компанії ми застосовуємо так звані стратегічні ініціативи. Це проектні
команди, які займаються просуванням та втіленням
різних ідей. Керівництво компанії наполягало на
тому, щоб лідерами цих ініціатив були саме працівники, а не менеджери. Спочатку це було незвично, ми
побоювались, що з цього нічого не вийде, адже ніхто
не слухатиме цих людей, особливо якщо вони приходитимуть зі своїми ідеями до менеджерів. Та й самі
працівники спочатку не були до цього готові, вони не
розуміли, як і що їм потрібно робити. Але згодом стало зрозуміло, що якщо ти хочеш, щоб тебе помічали,
щоб про тебе знали і ти мав перспективу в компанії,
то ти братимеш участь у цих ініціативах. Важливо, що
завдяки такій практиці ми отримали так звану ініціативу знизу. Люди почали самі організовуватись у
групи, пропонували свої ідеї та втілювали їх у життя.
І це не було формальністю чи способом просто їх чимось зайняти. Вони справді втілювали свої ідеї, писали звіти, готували презентації керівництву та колегам.
Це дисциплінує й дає відчуття причетності до чогось
дійсно важливого.
Також велике значення має й те, що через такі
проекти виявляються таланти людей. У процесі роботи над проектом з’ясовується, що хтось має хист
до створення візуальних матеріалів, до дизайну, хтось
вміє організовувати інших, домовлятися. Відкриваються ті таланти, які у щоденній рутинній роботі людина може й не виявити. У нас є практика обміну талановитими працівниками з офісами в інших країнах,
а це також мотивує працівників до активної участі в
проектах, щоб проявити, показати себе.
Ще один інструмент, який уже став традиційним, — це стратегічні сесії. Працівники збираються в
одному приміщенні, діляться на групи та генерують
свої ідеї щодо розвитку компанії за різними напрямами. Після цього протягом року ми виконуємо те,
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про що домовилися. Це також позитивно впливає на
залученість працівників. Адже якщо ти сам висунув
якусь ідею або активно її підтримував на стратегічній
сесії, тобі буде цікаво втілювати її в життя.
Для підвищення рівня залученості важливо, щоб
керівництво було доступним, відкритим. У нашій компанії — політика відкритих дверей. Кожний може прийти до будь-кого з менеджерів і висловити свої пропозиції, ідеї або думки. Нам не притаманна поведінка
на кшталт «я — начальник, ти — підлеглий». У нас заведено ввічливо та приязно спілкуватися з усіма колегами. Більшість наших працівників підтримують дружні
стосунки, деякі навіть дружать сім’ями. Крім цього, до
нас періодично приїжджають регіональні керівники й
проводять напівформальні зустрічі з кращими, найбільш талановитими працівниками компанії. Під час
бесід вони розповідають важливі речі про бізнес, про
цікаві ідеї, актуальні проблеми та інновації.
На залученість позитивно впливає система визнання. Щороку ми обираємо кращих працівників.
Попередні роки їх обирав менеджмент компанії,
але паралельно з офіційною номінацією працівники
обирали також неформальних кращих працівників,
дарували невеликі подарунки, призи. Цього року ми
поєднали ці ініціативи, і тепер кращого працівника
за допомогою голосування в різних номінаціях обирає весь колектив компанії. Важливо, щоб люди, які
справді заслуговують на визнання, отримували його
від більшості працівників компанії — і своїх колег, і
керівництва. Отримавши визнання, людина прагне
отримати його знову.
Відзначу, що жодна ініціатива не повинна відбуватися без залучення співробітників, які не є менеджерами. Кожний проект, який впроваджується в компанії, має бути підтриманий більшістю працівників.

«Кадровик»: Як комунікації впливають на
залученість працівників?
Олена: Для підвищення залученості працівників

важливо, щоб з ними були побудовані чесні й від-
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криті стосунки, коли відверто говорять навіть про
неприємні речі. Така відкритість і прозорість культивується головним офісом компанії. Якщо відбувається щось важливе, наприклад, у головному
офісі компанії в США, про це одразу повідомляють
усім працівникам холдингу в інших країнах. Таким
чином ми не допускаємо жодних чуток і домислів.
Адже як іноді буває: директори поговорили між собою, щось вирішили, а потім всі переживають і не
знають, що відбувається.
Слід обов’язково інформувати людей про все,
що відбувається в компанії. Важливо також, щоб
працівник завжди мав зворотний зв’язок. Щоб не
було так, що хтось висловив ідею, а у відповідь
тиша. Навіть якщо ідея не може бути реалізована,
обов’язково потрібно сказати про це працівнику і
зробити це в такій формі, щоб він не втратив бажання висувати нові ідеї.

Олена: Є фактори, які залежать від самого праців-

«Кадровик»: Як ви оцінюєте рівень залученості?

Олена: По-перше, слід розуміти, для чого вам це

Олена: У 2012 році було проведено опитування

співробітників стосовно внутрішньої ситуації в
компанії на предмет мотивації, лідерства, зовнішнього та внутрішнього розвитку, навчання, компенсації та інших параметрів. Загалом,
результати, на мій погляд, не були поганими
чи тривожними, але вказували на важливі зони
життєдіяльності компанії, що потребували розвитку.
Минулого року компанія провела ще один такий
зріз, який засвідчив, що серед усіх країн, де представлена компанія, Україна посідає одне з перших
місць за рівнем залученості. Результати нас вразили. По-перше, вони показали відчутний прогрес
порівняно з минулим опитуванням, а по-друге, це
справді високий результат.

«Кадровик»: Які фактори найгірше позначаються на залученості працівників?
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ника, а є такі, що залежать від компанії. Мабуть найменш залученими є працівники, які не розуміють
своєї ролі в компанії. А це можливо з двох причин:
якщо працівник не хоче її зрозуміти і якщо він недостатньо поінформований. Якщо працівник приходить, щоб відпрацювати і піти додому, і крім цього
його нічого не цікавить, або якщо йому не розповіли про те, в якому напрямі зараз рухається компанія, він не буде залучений. Працівник має розуміти
стратегію компанії, поділяти її цінності, відчувати
себе захищеним. Тоді він матиме бажання зробити
більше, брати участь у проектах, проявляти ініціативу, пропонувати інноваційні ідеї.

«Кадровик»: На що слід звернути увагу, приступаючи до роботи над підвищенням залученості персоналу?
потрібно. Якщо просто для того, щоб отримати
медаль або виконати якісь формальні вимоги, досягнути вагомого результату буде складно. Необхідно усвідомлювати, що така робота потребує
багато часу й зусиль. Один у полі не воїн: від HRменеджера багато залежить, але потрібна системна
робота. Якщо немає волі керівництва та підтримки
лінійних менеджерів, то, на жаль, нічого не вийде.
Слід підготуватися до довгої та кропіткої роботи.
І головне — без залучення людей до цього процесу
нічого не вдасться.
Якщо підсумувати, то головними складовими
успіху в цьому питанні є воля керівництва, залучення до процесу працівників і правильна HR-політика.
Безумовно, потрібно продати цю ідею — і керівництву, і колегам. Адже залученість працівників має
свої економічні фактори, оскільки напряму впливає
на ефективність праці, на результати бізнесу.
І найголовніше — потрібно вірити у своїх людей. Вірити, що вони здатні на великі речі, потрібно
лише дати їм можливість проявити себе. 

Кадровик України
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Командний гравець:
середовище
існування
Станіслава Стефановська,

HR-директор ресторанів Grill do Brasil,
Star Burger, Noodle Doodle,
тренер бізнес-школи «Профі»

Б

езліч книг, статей і матеріалів присвячено тому,
як лідеру створювати команду, як нею управляти і як з її допомогою досягати визначних
результатів. Доступно і майже досконало описано рольовий розподіл людей у команді, психологічні особливості та функціональність кожного її члена.
Особлива увага, безумовно, приділяється лідеру, його
характеристикам, помилкам на шляху становлення й
тому, як утримувати лідерську позицію. Власне кажучи, методичного матеріалу для керівників, на щастя,
достатньо. За бажання, наполегливості і наявності
управлінських компетенцій керівнику, який прагне
успіху, не буде важко рухатися в напрямі формування
своєї star team.
Майже кожна людина в наш час входить до різного роду соціальних груп, команд, корпорацій. Ми
одночасно є членами абсолютно різних співтовариств за інтересами. Мабуть, можна навіть говорити
про те, що самоідентифікація людини відбувається через розуміння своєї приналежності до тієї або
іншої групи (наприклад, маркетологи, HR-фахівці,
юристи, бухгалтери тощо).
У цій статті хотілося б, з одного боку, розглянути
таке популярне в бізнес-середовищі поняття, як «ко-
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манда» (мала група людей), з позиції HR-практика
через призму класичної соціальної психології. А з
іншого — розібратися з кризами члена цієї команди
та розглянути HR-методи допомоги працівнику.

Мала група та її особливості
Під малою групою розуміється нечисленна кількість
людей (від 2 до 12–40 осіб за різними теоріями),
яка існує в певній системі суспільних відносин. Мала
група виступає «як ланка певної суспільної системи,
як частина суспільної структури» (Л. П. Буєва). Члени групи об’єднані загальною соціальною діяльністю і перебувають у безпосередньому особистому
спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних стосунків, групових норм і процесів.
Ми ж у своєму професійному житті рідко використовуємо слово «група», вважаючи за краще називати трудовий колектив «персоналом» (позаочі)
або «командою» (у мотиваційних листах і на корпоративах). Маючи на увазі, що «команда» — це щось
більше, ніж просто група людей. З одного боку, таке
твердження можна вважати вірним і за бажання
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знайти безліч відмінностей «групи» від «команди».
З іншого, якщо ми поглянемо на прийняті в психології ознаки малих груп, то, можливо, дійдемо
думки про певну словесно-емоційну маніпуляцію,
яку з користю для справи використовуємо у своїй
HR-практиці.
У вітчизняній психології частіше застосовується
поняття «колектив» як вища стадія розвитку малої
групи. Саме колектив має загальну спрямованість,
мету й суспільно корисні завдання. До важливих
класичних ознак малих групп належать:
 певний спосіб взаємодії між її членами;
 членство, відчуття приналежності до певної
групи;
 адекватність, тобто усвідомлення себе членами групи як «ми», а інших — як «вони».

Чому люди прагнуть належати до груп
З одного боку, можна припустити, що в нас спрацьовує давній інстинкт — у групі легко виживати.
З іншого, сучасний світ надає безліч можливостей
для самостійного задоволення більшості наших
базових потреб: живи собі сам, їжу, одяг та інші засоби першої необхідності замовляй через інтернет,
працюй, читай, навчайся онлайн. І все-таки більшість з нас хочуть бути частиною соціального або
професійного співтовариства, малої групи.
Можна виділити декілька базових причин входження людей до групи:
 престижність певної соціальної сфери в суспільстві (професії, тусовки, співтовариства);
 задоволення потреби в спілкуванні (афіліативна потреба — бажання бути включеним у систему стосунків з іншими людьми);
 спільні інтереси й мета, якої складно досягти самостійно.
Спираючись на мотиваційну теорію Маслоу ми
розуміємо, що саме в групі людина матиме можливість задовольнити свої значимі потреби. Адже
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починаючи навіть із задоволення базових потреб
людині потрібна інша людина.

Формальні та неформальні групи
Група — це не абстрактна категорія. Вона складається
з конкретних людей, і в ній завжди є лідер. Формальні
групи створюються під певне завдання. Наприклад,
новий бізнес або відділ у компанії. Неформальні виникають спонтанно і можуть перейти у формальні.
До причин виникнення неформальних груп мож
на віднести такі:
 у лідера є ідея, якою він горить, і є бажання втілити її в життя, але для цього йому потрібні
люди, які, у свою чергу, починають тягнутися до
ідейного лідера;
 загальне місцезнаходження людей в одному
просторі викликає інтерес один до одного та бажання взаємодіяти;
 привабливість: люди притягуються один до
одного за принципом «з ними приємно, а отже, буде
і корисно, і цікаво»;
 люди шукають додаткових можливостей для
вирішення складних завдань.

Розвиток груп
Одного дня сформувавшись, група не перебуває в
стабільному стані, навпаки, вона постійно змінюється, як живий організм, під впливом різних обставин.
Існує безліч теорій розвитку груп (Такмен, Катценбах, Базаров, Рибкіна, Уїтмор, Левін, Ялом), але
в цілому всі вони зводяться до розуміння таких
основних етапів:
 орієнтування в ситуації: формування групи та адаптація її учасників один до одного, перші
контакти;
 конфлікт: результат протиріччя між різними
членами групи, між групою та окремими її члена-
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ми, відмінностей в уявленнях про групову мету та
засоби її досягнення;
 динамічна рівновага: забезпечує можливість
функціонування групи як єдиного цілого, але не гарантує відсутності нових конфліктів.
У свою чергу Брюс Такмен запропонував двомірну модель розвитку групи, за якою життєдіяльність групи розглядається у двох вимірах:
 ділова, або інструментальна активність;
 емоційна, або експресивна активність.
У кожній з цих сфер виділяється чотири послідовних етапи (таблиця).
Важливо розуміти, що розвиток групи не
прив’язаний чітко до строків, і єдина можливість
для HR-менеджера зрозуміти, на якій стадії перебуває персонал, — це спостерігати й бути в курсі
міжособистісних взаємодій. Самі члени групи, перебуваючи в процесі комунікацій (нібито всередині
спілкування), насправді рідко усвідомлюють, що
саме зараз з ними відбувається.
№

Механізми групової динаміки
Які ж механізми запускають групову динаміку, змінюють її внутрішню «температуру»?
До першого механізму можна віднести «внут
рішньогрупові протиріччя», причинами яких є:
 конфлікт між двома сферами життя групи:
діловою (інструментальною) та емоційною. Протиріччя між зростаючими потенційними можливостями групи та її актуальною діяльністю, а також між
зростаючим прагненням членів групи до самореалізації й самоствердження та тенденціями включення
особи до групової структури;
 результат неузгодженості поведінки лідера та
очікувань членів групи.
Другий механізм групової динаміки – «іді
осинкратичний кредит». Це поняття ввів Едвін
Холландер у 1958 р. Воно означає ситуацію, коли
лідерові дозволяється порушувати групові норми, тоді як за таке порушення до будь-якого іншого

Міжособистісна активність

Ділова активність

1

Перевірка та пошук
залежностей

Знайомство членів групи,
пошук взаємоприйнятних
форм поведінки в групі

Орієнтування в
завданні

2

Внутрішній конфлікт

Порушення взаємодії та
відсутність єдності

Протидія членів групи
Емоційна реакція
на вимоги щодо
вимогам, які висуваються
виконання завдання до них у зв’язку зі змістом
завдання і які суперечать
їх власним намірам

3

Розвиток групової
єдності

Встановлення правил,
гармонізація стосунків

Відкритий обмін
релевантними
інтерпретаціями

4

Функціональнорольове
співвідношення

Розподіл ролей під час
вирішення групового
завдання

Прийняття рішення Конструктивні спроби вирішити
завдання
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Пошук членами групи
оптимального способу
вирішення завдання

Максимальний обмін
інформацією, розуміння намірів
один одного, готовність слухати
й домовлятися
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Розуміючи особливості
формування, етапи розвитку,
механізми й феномени, що
впливають на існування малих
груп, HR-менеджер може
ефективніше сприяти керівникам
у розвитку їх команд і надавати
професійну підтримку їх
учасникам

члена групи застосовуються групові санкції. Це призводить до зміни норм і
розвитку групи.
Третім механізмом групової динаміки заведено
вважати «психологічний
обмін». Під цим поняттям
у контексті групової діяльності мається на увазі,
що для людей значимим
є і внесок кожного члена до загальної групової
«скарбнички», і позиція, яку людина займає в групі. Отже, активна участь у досягненні групової
мети, реалізація групових цінностей «обмінюється» на високий груповий статус. Інакше кажучи,
розвиток групи відбувається через оцінку внесків
у загальну справу, внаслідок чого формується
диференціація індивідуальних групових позицій,
або, іншими словами, статусна диференціація.
Розглядаючи особливості малих груп, не можна
не згадати про низку значимих феноменів, які також
впливають на їх розвиток.
Феномен «групового тиску», або конформ
ності (Соломон Аш), тобто готовність особи пристосовуватися до групи. Зовнішня конформність
пов’язана з підпорядкуванням індивіда нормам
групи під тиском бажання залишитися її членом.
У такому разі загроза покарання викликає лише
зовнішню згоду з групою, реальна позиція людини не зачіпається. Внутрішня конформність може
виявлятися як: 1) бездумне прийняття норм,
оскільки «більшість завжди права»; 2) прийняття
думки групи шляхом усвідомлення правильності
цієї позиції.
Виділяють також феномен негативізму як специфічний випадок конформності, коли людина
різко протистоїть думці групи. І, незважаючи на
удавану свободу вибору, насправді вона фактично
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залежить від групи, оскільки «прив’язана» до групової
думки, але лише зі зворотним знаком. Протилежним
до конформності є поняття
«незалежність», або «самостійність позиції».
Феномен впливу мен
шості (Серж Московічі),
тобто зміна позицій більшості (норм і правил групи)
за наявності меншості її членів, що мають свою, відмінну від загальноприйнятої, позицію. Тобто меншість, незважаючи на свою кількість, може впливати на лідера та групу. Для цього їй достатньо дотримуватися певного стилю поведінки: бути стійкою
у своїх намірах, проявляти впевненість у правоті
своєї позиції, наводити структуровані аргументи на
її користь.
Курт Левін у 1947 р. описав феномен групової
згуртованості. Він визначає групову згуртованість
як «тотальне поле сил, що формує в учасників відчуття приналежності до групи і бажання в ній залишитися». Вважається, що основою групової згуртованості є емоційна складова комунікацій, симпатії,
а також частота й міцність горизонтальних зв’язків
між учасниками групи.
Розуміючи особливості формування, етапи
розвитку, механізми й феномени, що впливають
на існування малих груп (відділів, департаментів,
проектних груп), HR-менеджер може ефективніше
сприяти керівникам у розвитку їх команд і надавати
професійну підтримку їх учасникам.
Враховуючи той факт, що кожен учасник, окрім
групових етапів, проживає ще й індивідуальні кризи
становлення в групі, на HR-менеджера покладено
відповідальне й цікаве завдання надати допомогу й
підтримку кожному її членові. Про це піде мова в
наступному номері. 

Кадровик України

ВИДАЄТЬСЯ ЗА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

№ 6 червень 2016

www.kadrovy k.com.ua

КАДРОВИК УКРАЇНИ №6 (113) червень 2016

80

відпусток

32 Комерційна таємниця
Видавництво «Професійні видання»
вул. Є. Сверстюка 11, корп. А, офіс 610
Київ, 02660, Україна
Тел./факс (44) 5685060
www.profpressa.com

Особливості
надання

зміна
49 Чергова
до Класифікатора професій

87 Путівки від підприємства
підвищити
108 Як
залученість персоналу?

Телефонна лінія «Запитання — відповідь» (44) 581-57-07 щодня по буднях з 10.00 до 15.00

