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Коли не зможу нічим любій Вітчизні прислужитись,
в усякому разі з усієї сили намагатимусь
ніколи ні в чому не шкодити.
Г. Сковорода

Літні канікули тривають не лише у школярів і студентів.
Із середини липня вони розпочалися і в народних депутатів
Верховної Ради України. Та перед відпочинком вони так праг
нули показати свою працездатність та користь, що понаухва
лювали нових законів: вкотре намагаючись реформувати
судову систему, прийняли новий профільний закон, без
зусиль ухвалили змінили до Конституції України та багато
чого іншого, не зовсім корисного. Про результати законо
творчості депутатів у парламенті читайте в рубриці
«Моніторинг». Не залишився поза їхньою увагою й «старень
кий» КЗпП: щоб якось його «омолодити», було внесено зміни
до Кодексу, що стосуються випробувального терміну.
Детальніше про це читайте в статті Вікторії Галкіної
«Випробування під час прийняття на роботу: новації КЗпП».
І наостанок згадалися слова Григорія Сковороди: якщо нічим
не допомагаєте своїй країні, то хоча б не шкодьте їй.
Бажаю процвітання, світлих думок, сонячних днів та мудрих
рішень!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.07.2016 р. — 0252
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ЗАКОНОДАВСТВО

20 Лист Державної служби України з питань праці

6 Моніторинг

22 Лист Державної служби України з питань пра-

Офіційні роз’яснення

10 Лист Міністерства соціальної політики України

«Заробіток мобілізованого: смерть працівника,
аліменти» від 29 квітня 2016 р. № 494/13/84-16
11 Лист Міністерства соціальної політики України
про обчислення допомоги по вагітності та пологах від 23 червня 2016 р. № 215/18/99-16
12 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо надання роз’яснення від 24 травня 2016 р.
№ 593/13/84-16
13 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо оплати праці державних службовців місцевих державних адміністрацій від 27 травня 2016 р.
№ 7696/0/14-16/13
14 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо можливості виплати компенсації за роботу в умовах режимних обмежень та надбавки
за безперервний стаж на шифрувальній роботі
у зв’язку з набранням чинності Закону України
«Про державну службу» державним службовцям
від 3 червня 2016 р. № 8072/0/14-16/13
16 Лист Міністерства соціальної політики України від
6 квітня 2016 р. № 506/18/93-16
17 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо надання матеріальної допомоги від 15 березня 2016 р. № 272/13/84-16
18 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо врахування премій під час обчислення
середньої заробітної плати від 31 липня 2015 р.
№ 996/13/84-15
18 Лист Міністерства соціальної політики України
про компенсацію за роботу у вихідний день від
19 вересня 2012 р. № 321/13/133-12
19 Лист Міністерства праці та соціальної політики
України щодо надання роз’яснення від 7 квітня
2011 р. № 114/06/187-11
20 Лист Державної служби України з питань праці
від 14 січня 2016 р. № 225/4/4.5-ДП-16
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від 4 квітня 2016 р. № 3784/2/5.4-ДП-16

ці від 10 листопада 2015 р. № 4270/0/4.4-06/
6/ДП-15
23 Лист Державної служби України з питань праці
від 31 березня 2016 р. № 3684/2/12-ДП-16
24 Лист Державної міграційної служби України
про надання відповіді від 7 квітня 2016 р.
№  2164/3- 16
25 Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності «Допомога на поховання мобілізованого;
листок непрацездатності у робочий день» від
4 травня 2016 р. №  5.2-32-684

Зміни в законодавстві

28 Вікторія Галкіна

Випробування під час прийняття на роботу:
новації КЗпП

ПРАВО
«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

38 Олександр Клименко
Кадровикам — про Кримінальний
кодекс України
Кримінальний кодекс України, який встановлює
юридичну відповідальність за правопорушення у
різних сферах (у т. ч. у сфері праці), та вміння в
ньому швидко орієнтуватися (знаходити потрібні
норми та положення) може допомогти кадровику
вирішувати багато різноманітних питань, що стосуються кадрової справи. У статті автор дає загальну
характеристику ККУ, розглядає поняття «уповноважена особа» та «службова особа», види злочи-
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нів та покарання за їх вчинення, а також злочини у
сфері праці

Ним передбачено певні особливості пенсійного забезпечення державних службовців. Які ж саме — ді
знаєтеся зі статті

Оплата праці:
доступно для кадровика

Відповіді на запитання

46 Олена Ткаченко

Почасова оплата праці та оплата від виробітку
Почасова та відрядна оплата праці — це основні
системи, які зазвичай застосовують підприємства.
У разі почасової оплати праці основним показником,
від якого залежить зарплата, є кількість відпрацьованого часу, а в разі відрядної — виробіток, тобто
кількість виготовленої продукції чи виконаних послуг. Яким вимогам мають відповідати ці системи та
як їх застосовують, піде мова у статті

Зайнятість населення

53 Майя Шурко
Створення нових робочих місць
за державної підтримки
З метою стимулювання роботодавців до створення
нових робочих місць Законом України «Про зай
нятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI
регламентовано механізми компенсаційних виплат,
пов’язаних з витратами зі сплати ЄСВ. Тож зі статті
ви дізнаєтеся про три види фінансового стимулювання роботодавців, які беруть активну участь у реалізації державної політики зайнятості

Пенсійне забезпечення

60 Олена Охріменко

Пенсійне забезпечення державних
службовців
З 1 травня 2016 р. набув чинності Закон України «Про
державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII.
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63 Яку позначку в розділі «Категорія особи» пові-

домлення про прийняття працівника на роботу
потрібно ставити в разі працевлаштування внут
рішнього сумісника, трудова книжка якого перебуває на підприємстві?
64 Чи компенсує управління праці та соціального
захисту населення виплату грошової допомоги
працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі скорочення штату
працівників відповідно до пункту 1 статті 40
КЗпП?
66 Чи надається працівнику інший день відпочинку
за роботу у вихідний на попередній посаді в разі
його переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві?
68 Як провести скорочення штату, якщо всі посади,
які скорочуватимуться, суміщувані працівниками підприємства?

70 Календар

ПРАКТИКА
Бюджетна сфера

72 Олена Морєва

Сумісництво та суміщення у навчальних
закладах

У статті автор відповідає на запитання: чи має право
працівниця, яка обіймає посаду архіваріуса у ВНЗ I–II
рівнів акредитації державної форми власності, у цьому ж навчальному закладі працювати на 0,5 ставки на
посаді інспектора з кадрів? Який графік роботи слід
встановити працівниці, якщо архіваріусом вона працює з 08:30 до 17:30?
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Пільги працівникам

ПЕРСОНАЛ

76 Ярина Арсеньєва
Соціальний пакет для працівників:
що потрібно знати та з чого починати

Інтерв’ю

В останні роки поняття «соціальний пакет» все активніше використовується в регулюванні трудових відносин в
Україні. Під ним розуміють надання працівникам підприємства додаткових матеріальних благ у вигляді пільг та
компенсацій понад розміри їх основної заробітної плати.
Чим стабільніше фінансове становище підприємства,
тим більше можна розширювати соціальний пакет та
наповнювати його новими складовими, тим самим
створюючи умови для задоволення працівників своєю
роботою та стимулюючи їх працювати ще краще. У статті розглянуто, що потрібно знати про соціальний пакет
та порядок його запровадження на підприємстві

Зразки посадових інструкцій

84 Посадова інструкція фахівця з інформаційних технологій та пошукової оптимізації

Кваліфікаційні характеристики

86 Наведено кваліфікаційні характеристики
професій працівників берегової служби
флоту рибної промисловості та морських
рибних портів
Діловодство

98 Олена Загорецька
Оформлення різних видів актів
Пропонуємо ознайомитися з вимогами до підготовки
актів, особливостями їх датування, оформлення текстів та засвідчення
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108 «Стратегічне завдання —

підвищення престижу професій
в аграрному секторі»

Аграрний бізнес протягом останніх років динамічно розвивається і є одним з перспективних
напрямів зростання економіки країни. Однак нестача молодих фахівців і кваліфікованих кадрів
серед технічних спеціалістів та менеджерів, сезонний та інші фактори ставлять під загрозу розвиток галузі. Як справляються з цими та іншими
проблемами, а також про особливості управління
персоналом в аграрному бізнесі розповіла нашому журналу Яна Романенко, директор з персоналу
агрохолдингу «Мрія»

Досвід фахівців

112 Крістіна Фехер

Система ОКR — секрет успіху
компаній-лідерів

Кожна успішна компанія особлива, але всі вони
чимось невловимо схожі. Існує багато факторів
успіху: нові технології, висока кваліфікація співробітників, везіння тощо. На думку автора, основних
причин успіху дві: інноваційність і правильно розставлені пріоритети. Але якщо інноваційність — це
завжди ексклюзивні рішення, то можливість правильно розставити пріоритети у вказаних компаніях з’явилася завдяки створенню нової системи
мотивації — OKR. Про складові та особливості цієї
системи — у статті
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10 Офіційні роз’яснення
28 Зміни в законодавстві
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Закон України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII

гаданим Законом ухвалено зміни до Конституції України. Він, зокрема, змінює
статус суддів, порядок їх призначення, скорочує функції прокуратури, передбачає утворення Вищої ради правосуддя (шляхом реорганізації Вищої ради юстиції),
встановлює монополію адвокатури на представництво в судах. При цьому передбачено, що представництво виключно прокурорами або адвокатами у Верховному
Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 р.; в судах апеляційної
інстанції — з 1 січня 2018 р.; в судах першої інстанції — з 1 січня 2019 р. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах
виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 р.
У той же час передбачено, що Законом можуть бути визначені винятки щодо
представництва в суді в трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав,
щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.
Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом, здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, — до
ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають
оскарженню.
Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опуб
лікування, а саме з 30 вересня 2016 р. (крім положення, згідно з яким Україна
може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду, яке набирає чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування Закону).

Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
звільнення від оподаткування пенсій» від 2 червня 2016 р. № 1411-VIII

З

аконом передбачено скасування стягнення податку на доходи фізичних осіб
з пенсій (включаючи суму індексації) або щомісячного довічного грошового
утримання. При цьому за базовою ставкою 18 % оподатковуються суми пенсій, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність (10740 грн).
Також оподатковуються пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.
Не оподатковуються пенсії, призначені учасникам бойових дій, інвалідам
війни та особам, на яких поширюються положення статті 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон набрав чинності 1 липня 2016 р.

Закон України «Про судоустрій і
статус суддів» від 2 червня 2016 р.
№ 1402-VIII

У

новій редакції ухвалено Закон України«Про судоустрій і статус суддів». Він визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно
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до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд. Законом, зокрема, передбачено, що в системі судоустрою діють
вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих
категорій справ.
Вищими спеціалізованими судами є: Вищий суд з питань інтелектуальної власності; Вищий антикорупційний суд.
Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», а саме з 30 вересня 2016 р., за винятком окремих положень, які набирають чинності з дня,
наступного за днем опублікування Закону.

У

Закон України «Про виконавче
провадження» від 2 червня 2016 р.
№ 1404-VIII

новій редакції викладено Закон України «Про виконавче провадження». Законом, зокрема, передбачено, що примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та в передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України «Про
виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV, крім статті 4, яка втрачає чинність через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», а саме з 5 жовтня 2016 р., крім статей 8, 9 та положень,
що стосуються діяльності приватних виконавців, які вводяться в дію через три
місяці з дня набрання чинності цим Законом.

Закон України «Про органи та осіб,
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 р.
№ 1403-VIII

хвалено Закон, яким впроваджується діяльність приватних виконавців. Законом, зокрема, передбачено, що приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового
виконання рішень у порядку, встановленому законом. Приватний виконавець є
суб’єктом незалежної професійної діяльності.
Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років,
має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою,
має стаж роботи в галузі права після отримання відповідного диплома не менше
двох років та склав кваліфікаційний іспит.
Приватним виконавцем не може бути особа:
 яка не відповідає вищезазначеним вимогам;
 визнана судом обмеженою в цивільній дієздатності або недієздатною;
 яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
 яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, — протягом трьох років з дня вчинення;
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 якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право
на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку
позбавлено права на здійснення діяльності приватного виконавця, — протягом
трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
 звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу,
з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з
притягненням до дисциплінарної відповідальності, — протягом трьох років з дня
звільнення.
Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації
приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 7 розділу  IV, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування
Закону.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про внесення змін до
пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р.
№ 98» від 8 червня 2016 р. № 353

В

несено зміни до постанови КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Підприємствам, установам та організаціям, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, дозволено відшкодовувати
витрати на відрядження супроводжуючої особи направлених у відрядження
працівників, які мають I групу інвалідності внаслідок порушення опорнорухового апарату та зору.
Постанова набрала чинності 11 червня 2016 р.
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Наказ «Про затвердження Типового
положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів,
їхніх апаратів (секретаріатів)» від
13 червня 2016 р. № 646

З

Наказ «Про затвердження Типового
положення про атестаційну комісію
з проведення державної атестації

З

атверджено Типове положення, що розроблене відповідно до Закону
України «Про державну службу» та встановлює порядок визначення
розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям органів
державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів),
які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».
Наказ набрав чинності 15 липня 2016 р.

атверджено Типове положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,
яке визначає основні завдання, організаційні та правові засади діяльності
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дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку» від 23 травня 2016 р.
№ 545

атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
Наказ набрав чинності 5 липня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Типового положення про архівний відділ
міської ради» від 16 червня 2016 р.
№ 1693/5

В

ідповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», підпункту 27 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою КМУ від 21 жовтня 2015 р.
№ 870, затверджено Типове положення про архівний відділ міської ради.
Наказ набрав чинності 8 липня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

З

Наказ «Про затвердження Правил
етичної поведінки працівників апарату Міністерства внутрішніх справ
України, територіальних органів, зак
ладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС»
від 28 квітня 2016 р. № 326

атверджено Правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС. Втратили чинність Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, затверджені наказом
МВС України від 22 лютого 2012 р. № 155.
Наказ набрав чинності 1 липня 2016 р.

Наказ «Про затвердження Порядку
формування та ведення особових
справ поліцейських» від 12 травня
2016 р. № 377

З

атверджено Порядок формування та ведення особових справ поліцейських, який розроблено відповідно до статті 79 Закону України «Про
Національну поліцію» з метою забезпечення належного формування та
ведення особових справ поліцейських, а також кандидатів на службу в поліції, що направляються на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
Порядком визначено: зміст особової справи, основні вимоги щодо
порядку ведення та збереження особових справ поліцейських, порядок
зберігання та ведення трудової книжки.
Наказ набрав чинності 24 червня 2016 р.

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку
проведення таємної перевірки доб
рочесності прокурорів в органах
прокуратури України» від 16 червня
2016 р. № 205
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аказом затверджено: порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України; анкету доброчесності прокурора. Порядок визначає підстави, процедуру проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України,
регіональних і місцевих прокуратур та слідчих прокуратури.
Наказ набрав чинності 24 червня 2016 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 квітня 2016 р. № 494/13/84-16
Заробіток мобілізованого: смерть працівника, аліменти
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо збереження середньої заробітної
плати мобілізованим працівникам, який надійшов від <...>, та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до частини другої 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 у порядку, встановленому положеннями про проходження
військової служби громадянами України.
Згідно з пунктом 7 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153, військова
служба закінчується у разі звільнення військовослужбовця з військової служби в запас або у відставку,
загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Разом з тим відповідно до частини п’ятої статті 119 КЗпП за працівниками, які були призвані на
військову службу за призовом під час мобілізації, та загинули під час проходження військової служби,
зберігається місце роботи, посада і виплачується середній заробіток до дня оголошення судом їх померлими.
Тобто роботодавець зобов’язаний працівникові, призваному на військову службу за призовом під
час мобілізації до дня оголошення судом їх померлими зберігати місце роботи, посаду і виплачувати
середній заробіток.
Щодо стягнення надмірно виплачених сум, то відповідно до статті 1215 Цивільного кодексу України
заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, виплачені юридичною особою за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача, поверненню не підлягають.
Щодо утримання аліментів з середнього заробітку мобілізованого працівника, то постановою КМУ
від 26 лютого 1993 р. № 146 затверджено Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, батьків, дітей, інших осіб (далі — Перелік).
Пунктом 1 Переліку, зокрема, передбачено, що утримання аліментів з працівників провадиться з
усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом,
в тому числі з основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо; усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати; заробітної плати, що зберігається під час
виконання державних і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної
плати, інших видів заробітку. Поряд з цим зазначаємо, що відповідно до пункту 13 Переліку утримання
аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.
Для більш детального роз’яснення порядку утримання аліментів з мобілізованих працівників пропонуємо звернутися до Мін’юсту як головного розробника постанови КМУ від 26 лютого 1993 р. № 146.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу				    А. Литвин
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 червня 2016 р. № 215/18/99-16
Про обчислення допомоги по вагітності та пологах
Відповідно до пункту 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), середньоденна заробітна плата для призначення допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (доходу), на яку нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), на кількість календарних
днів зайнятості (перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.
Водночас частиною другою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон) та абзацом третім пункту 2 Порядку встановлено, що
сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути
меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.
Крім того, згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 19 Закону та абзацом третім пункту 29 Порядку якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, застрахована особа має страховий стаж
менше 6 місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої 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.
При цьому пунктом 4 Порядку передбачено, що середньоденна заробітна плата (дохід) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний
день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового
періоду на середньомісячну кількість календарних днів, що становить 30,44.
У разі коли середня заробітна плата визначається з розміру мінімальної заробітної плати, двократного розміру мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата також обчислюється шляхом
ділення цих показників на середньомісячну кількість календарних днів (п. 5 Порядку).
Слід зауважити, що внаслідок застосування для розрахунку виплат середньомісячної кількості календарних днів у повних місяцях відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які містять 31 календарний
день, сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з максимальної величини бази нарахування
єдиного внеску, двократного розміру мінімальної заробітної плати, буде перевищувати верхню межу
зазначених обмежувальних показників. У місяцях з кількістю календарних днів 30 (28 або 29 — у лютому) сума допомоги по вагітності та пологах, розрахована з розміру мінімальної заробітної плати, буде
меншою, ніж цей розмір, встановлений на час настання страхового випадку.
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Так, у прикладі 4 розділу III «Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності
та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця» Прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
(далі — Приклади), затверджених наказом Мінсоцполітики від 21 жовтня 2015 р. № 1022, розміщених на сайті Міністерства соціальної політики у рубриці «Нормативна база, 2015 рік», наведено
алгоритм застосування обмеження допомоги по вагітності та пологах максимальною величиною
бази нарахування єдиного внеску. Відповідно до прикладу в повних місяцях періоду відпустки по
вагітності та пологах, тривалість яких становить 31 календарний день (жовтень, грудень), розрахована сума виплати перевищує розмір встановленої в останньому місяці розрахункового періоду (серпень-2015) максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, і сума допомоги
по вагітності та пологах в цих місяцях обмежується вищезазначеною величиною (20706,00 грн).
Відповідно зменшується загальна сума страхових виплат.
Прикладом передбачено, що аналогічний алгоритм застосовується, зокрема, при виконанні
вимог абзацу третього пункту 29 Порядку, тобто для забезпечення застосування до суми страхової
виплати як обмеження двократним розміром мінімальної заробітної плати, так і забезпечення її
розміру в розрахунку на місяць не меншому за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої
на час настання страхового випадку.
Звертаємо увагу, що Закон та Порядок не містять уточнень щодо суми допомоги у розрахунку
на місяць в залежності від режиму роботи застрахованої особи. Таким чином, особі, яка працює
на умовах неповного робочого часу, допомога по вагітності та пологах обчислюється виходячи з
нарахованої заробітної плати, з якої сплачено єдиний внесок, але така допомога в розрахунку на
місяць має бути не меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений у місяці настання страхового випадку.
Отже, якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є меншою за розмір мінімальної
заробітної плати (у прикладі, наведеному в листі, це червень), то необхідно здійснити у цьому місяці
доплату до зазначеної суми та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах.
Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства				 О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 травня 2016 р. № 593/13/84-16
Щодо надання роз’яснення
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення <...> і в межах повноважень повідомляє.
Відповідно до статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» закінченням
проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового
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складу військової частини у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби
громадянами України.
Аналогічна норма міститься і у Положенні про проходження громадянами України військової служби
у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153,
відповідно до якої громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі
списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.
Таким чином, днем фактичної демобілізації вважається день виключення зі списків особового складу військової частини у зв’язку зі звільненням з військової служби (оформлюється наказом військової
частини, про що робиться відповідний запис у військовому квитку). Отже, до дня фактичної демобілізації збереження середнього заробітку здійснюється відповідно до статті 119 КЗпП.
Працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з військової служби, взяття на військовий
облік та у разі необхідності проїзду до місця проживання (перебування). У цей період збереження та виплата середньої заробітної плати здійснюється відповідно до статті 21 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу». За ці дні середній заробіток працівнику нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого
1995 р. № 100, з тієї ж середньої зарплати, за якою здійснювалась оплата за період військової служби.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 27 травня 2016 р. № 7696/0/14-16/13
Щодо оплати праці державних службовців місцевих державних адміністрацій
Міністерство соціальної політики розглянуло листа щодо застосування постанови КМУ «Деякі питання
оплати праці державних службовців у 2016 році» від 6 квітня 2016 р. № 292 і в межах компетенції повідомляє.
Щодо можливості виплати надбавок за знання та використання в роботі іноземної мови, доплати
за науковий ступінь, надбавки за почесне звання, передбачених постановою КМУ від 9 березня 2006 р.
№ 268, то слід зазначити наступне.
Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII набрав чинності з 1 травня
2016 р.
Частиною другою статті 50 зазначеного Закону України визначено, що заробітна плата державного
службовця складається з:
— посадового окладу;
— надбавки за вислугу років;
— надбавки за ранг державного службовця;
— виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної

№ 8 (115) cерпень 2016

13

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; премії (у разі встановлення).
На виконання норм зазначеного Закону КМУ затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби в державних органах, розміри надбавок за ранги державних службовців та прирівняння
посад державної служби (постанова КМУ від 6 квітня 2016 р. № 292 (із змінами)).
При цьому норми актів КМУ, які визначали умови оплати праці державних службовців до набрання
чинності Законом України «Про державну службу», не застосовуються.
З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства та приведення актів КМУ з питань оплати праці у відповідність до Закону України «Про державну службу» розроблено проект постанови КМУ, яким пропонується визнати такими, що втратили чинність, деякі акти КМУ.
Згідно з постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 6 квітня 2016 р. № 292 (із змінами) до групи 4 оплати праці належать посади керівників самостійних структурних підрозділів інших державних органів, тому посадовий оклад керівника апарату місцевої адміністрації
має визначатись за цією групою, на нашу думку, на рівні керівника департаменту, а заступника керівника
апарату — до групи 5 оплати праці з відповідним посадовим окладом з урахуванням юрисдикції державних органів.
Посади керівників структурних підрозділів та їх заступників в апараті місцевої державної адміністрації визначаються як для керівників структурних підрозділів у складі департаменту, служби, самостійного
управління за групою 6 оплати праці.
Що стосується посади адміністратора, то на даний час цієї посади у додатку 3 не визначено, тому до
внесення відповідних змін пропонуємо посадовий оклад адміністратора визначати на рівні державного
адміністратора (група 6). Такі зміни на даний час опрацьовуються Мінсоцполітики.
Посадові оклади державних службовців районних в місті Києві державних адміністрацій визначаються як для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
Заступник Міністра — керівник апарату				

В. Іванкевич

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 3 червня 2016 р. № 8072/0/14-16/13
Щодо можливості виплати компенсації за роботу в умовах режимних обмежень
та надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі у зв’язку з набранням чинності
Закону України «Про державну службу» державним службовцям
Міністерством соціальної політики розглянуло листа щодо можливості виплати компенсації за роботу в умовах режимних обмежень та надбавки за безперервний стаж на шифруваль-

14

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

ній роботі у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про державну службу» державним
службовцям і в межах компетенції повідомляє.
Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII набрав чинності з
1 травня 2016 р.
Частиною другою статті 50 зазначеного Закону України визначено, що заробітна плата
державного службовця складається з:
— посадового окладу;
— надбавки за вислугу років;
— надбавки за ранг державного службовця;
— виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 % посадового окладу тимчасового відсутнього
державного службовця;
— виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною
посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною
посадою;
— премії (у разі встановлення).
На виконання норм зазначеного Закону КМУ затверджено схему посадових окладів на
посадах державної служби в державних органах, розміри надбавок за ранги державних службовців та прирівняння посад державної служби (постанова КМУ від 6 квітня 2016 р. № 292 (із
змінами)).
При цьому норми актів КМУ, які визначили умови оплати праці державних службовців до
набрання чинності Закону України «Про державну службу», не застосовуються.
Водночас повідомляємо, що з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства та приведення актів КМУ з питань оплати праці у відповідність до Закону України «Про
державну службу» розроблено проект постанови КМУ, яким пропонується визнати такими,
що втратили чинність, деякі акти КМУ.
Що стосується виплати компенсації державним службовцям за роботу в умовах режимних
обмежень, то згідно із статтею 30 Закону України «Про державну таємницю» передбачено, що
у разі коли за умовами своєї професійної діяльності громадянин постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю, йому повинна надаватися відповідна компенсація
за роботу в умовах режимних обмежень, види, розміри та порядок надання якої встановлюються КМУ.
Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з
роботою, яка передбачає доступ до державних таємниці, затвердженим постановою КМУ від
15 червня 1994 р. № 414, зазначено види, розміри і порядок надання компенсації працівникам органів законодавчої, виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.
Оскільки нормами Закону України «Про державну службу» не передбачено будь-яких обмежень щодо виплати вищезазначеної компенсації, на нашу думку застосовуються норми
Закону України «Про державну таємницю». Щодо порядку та розміру преміювання, то повідомляємо, що на даний час опрацьовується проект Типового положення про преміювання
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державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретарів). На даний час преміювання державних службовців проводиться в межах наявних
коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі.
Заступник Міністра —
керівник апарату				

В. Іванкевич

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 6 квітня 2016 р. № 506/18/93-16
Департамент соціального страхування та партнерства Мінсоцполітики розглянув лист [...] про
надання роз’яснення і в межах компетенції повідомляє.
Статтею 245 КЗпП передбачено, що ради трудових колективів створюються з метою реалізації
права працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Вказаною статтею не передбачена реєстрація (легалізація) ради трудового колективу.
З огляду на статтю 42 Закону України «Про охорону праці» уповноважені найманими працівниками
особи з питань охорони праці мають діяти відповідно до Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 р. № 56.
Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів працівників та роботодавців.
Правові засади розроблення, укладення та виконання колективних договорів визначає Закон
України «Про колективні договори і угоди» (далі — Закон).
Відповідно до статті 4 Закону право на ведення переговорів і укладення колективних договорів
надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства
про соціальний діалог.
До сторін соціального діалогу на локальному рівні належать: сторона працівників, суб’єктами
якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності — вільно обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб’єктами
якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця (ст. 4 Закону України «Про
соціальний діалог в Україні»).
Відповідно до статті 10 Закону порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або
внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється відповідним
протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору утворюється
робоча комісія із представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.
Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли
від працівників. Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі й виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу його підписують уповноважені представники сторін не пізніше як через 5 днів
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з моменту його ухвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.
Виходячи із зазначеного, сторона переговорного процесу самостійно обирає й уповноважує
своїх представників від роботодавця чи трудового колективу (у разі відсутності первинної профспілкової організації) на розроблення, укладення, підписання, здійснення контролю за виконанням
колективного договору.
Крім того, Закон не регулює питання щодо погодження та візування проекту колективного
договору відповідальними особами. На нашу думку, перелік осіб, які візують проект колективного
договору, та порядок візування мають бути визначені самим підприємством із урахуванням норм
законодавства, повноважень зазначених осіб.
Одночасно інформуємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, мають
роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не містять нових правових норм.
Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства				  О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15 березня 2016 р. № 272/13/84-16
Щодо надання матеріальної допомоги
Департаментом заробітної плати та умов праці розглянуто лист щодо виплати матеріальної допомоги
для оздоровлення і повідомляє.
Умови оплати праці робітників селищної ради визначаються згідно з наказом Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 2 жовтня
1996 р. № 77.
Відповідно до підпункту «з» пункту 2 зазначеного наказу передбачено надання працівникам матеріальної допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати працівника.
Право надавати робітникам селищної ради матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати працівника надано керівникам зазначених органів у межах установленого фонду оплати праці.
Донарахування допомоги у наступному фінансовому році чинним законодавством не передбачено.
Органи державної влади фінансуються за рахунок бюджетних коштів в межах, визначених Бюджетним кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.
Виплата двох і більше допомог впродовж одного календарного року не передбачена.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
Директор Департаменту				
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 31 липня 2015 р. № 996/13/84-15
Щодо врахування премій під час обчислення середньої заробітної плати
<...> Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування премій при обчисленні середньої заробітної плати відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 19095 р. № 100 (далі — Порядок), та повідомляє. Пунктом 3
Порядку визначено, що премії, які не мають разового характеру, включаються при обчисленні середньої
заробітної плати у всіх випадках її збереження.
Умови преміювання, в тому числі порядок нарахування та розміри премій, визначаються підприємствами, установами та організаціями самостійно.
Якщо працівнику виплачувались премії, які належать до місячних чи квартальних, і зазначені премії
включаються до його заробітної плати згідно із розрахунковою відомістю на заробітну плату, то зазначені премії незалежно від того, із якого саме фонду (загального чи спеціального) вони виплачувались,
будуть враховуватись при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно із
Порядком.
Заступник директора Департаменту
заробітної плати та умов праці — начальник відділу				    А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 19 вересня 2012 р. № 321/13/133-12
Про компенсацію за роботу у вихідний день
<...>
Відповідно до статті 71 КЗпП України робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової
організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині другій статті.
Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця.
Відповідно до статті 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Отже, спосіб компенсації у вихідний день (надання іншого вихідного дня чи підвищеної оплати)
визначається за згодою сторін трудового договору, і в наказі про залучення працівників до роботи у
вихідний день роботодавець повинен конкретно зазначити, у який саме спосіб працівникові буде компенсуватися робота у вихідний день.
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Інший день відпочинку для кожного працівника доцільно визначати в наказі про залучення
окремих працівників до роботи у вихідний день. Якщо цього не зроблено, працівник не вправі
самовільно визначати інший день відпочинку.
Питання щодо термінів надання іншого дня відпочинку у порядку компенсації за роботу у
вихідний день законодавчо не врегульовано. Оскільки йдеться про відходження від правил про
мінімальну тривалість щотижневого безперервного відпочинку (ст. 70 КЗпП), день відпочинку,
у порядку компенсації за роботу у вихідний день, має надаватися по можливості через найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний день. Але сторони не позбавлені права домовитися про надання іншого дня відпочинку, приурочивши його, наприклад, до початку чи кінця
відпустки.
Порядок обліку робочого часу працівників визначено наказом Держкомстату України «Про
затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня
2008 р. № 489. Відмітки в табелі про причини неявок на роботу чи про фактично відпрацьований
час, про роботу в надурочний час робляться на підставі документів, оформлених належним чином.
Так, на підставі наказу про надання працівникові дня відпочинку за роботу у вихідний день у табелі
можна зробити відмітку «Ін» — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством, тобто цей день не оплачується, а за роботу у вихідний день проставляються фактично відпрацьовані
години, які оплачуються в одинарному розмірі.
Згідно зі статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі
встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. Тому
порядок компенсації за роботу у вихідний день доцільно визначати у колективному договорі.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 7 квітня 2011 р. № 114/06/187-11
Щодо надання роз’яснення
<…>
Скорочення чисельності або штату працівників — одна з підстав для розірвання трудового
договору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
Розірвання трудового договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), зміни його власника, прийняття
власником або уповноваженим ним органом рішення про скорочення чисельності або штату у
зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі
працівників за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професією.
Скорочення чисельності та скорочення штату — поняття не тотожні. Чисельність працівників — це списочний склад працюючих, і скорочення чисельності працівників передбачає зменшення їх кількості. Штат працівників — це сукупність посад, встановлених штатним розписом
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підприємства. Тому скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації
певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.
Начальник Юридичного управління 				

І. Тубелець

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 14 січня 2016 р. № 225/4/4.5-ДП-16
Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці розглянув <...> звернення стосовно застосування Інструкції з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств, затвердженої Головним санітарно-епідеміологічним управлінням МОЗ СРСР
від 31 грудня 1966 р. № 658-66, та постанови Комісаріату Праці СРСР від 20 вересня 1923 р. та
повідомляє таке.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII до прийняття відповідних
актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовано законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам
України.
Нині Інструкція з санітарного утримання приміщень та обладнання виробничих підприємств, затверджена Головним санітарно-епідеміологічним управлінням МОЗ СРСР від 31 грудня 1966 р. № 658-66, та
постанова Комісаріату Праці СРСР від 20 вересня 1923 р. не суперечать вимогам чинного законодавства,
зокрема, статті 165 КЗпП та статті 8 Закону України «Про охорону праці».
Директор  				

В. Сажієнко

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 4 квітня 2016 р. № 3784/2/5.4-ДП-16
Державна служба України з питань праці розглянула звернення [...] щодо надання роз’яснення
деяких вимог НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників», затвердженого наказом МНС України від 25 січня 2012 р. № 67 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 р. за № 226/20539 (далі — Загальні вимоги), та в межах
компетенції повідомляє таке.
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників встановлюють вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), безпечного використання працівниками засобів праці,
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забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у разі залучення до виконання робіт
працівників інших підприємств.
Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон) роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічного обов’язкового медичного
огляду осіб віком до 21 року.
Статтею 8 Закону визначено, що на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці,
а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами,
працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне
взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Працівники, яких залучають до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного
лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу
та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони
праці та колективного договору.
Таким чином, якщо замовником робіт є роботодавець, то, враховуючи норми статей 1, 8, 13
та 18 Закону, він зобов’язаний забезпечити проходження медичного огляду (у разі відсутності
такого) та забезпечити засобами індивідуального захисту (далі — ЗІЗ) працівників, які працюють
на підприємстві, в організації, установі та виконують обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).
У разі коли залучені до виконання працівники є працівниками сторонніх організацій, то
обов’язки щодо проведення медичних оглядів та забезпечення ЗІЗ цих працівників покладаються
на їх роботодавця.
У цьому разі відповідно до вимог пункту 2.6 розділу II Загальних вимог, роботодавець повинен забезпечити проходження медичного огляду, забезпечити працівників ЗІЗ, а також провести
інструктаж з охорони праці з урахуванням специфіки умов праці на підприємстві, що приймає
залучених працівників.
Щодо написів та знаків на дверях підприємства потрібно зазначити таке.
Відповідно до пункту 2.6 розділу III Загальних вимог розташування, кількість, розміри дверей
та матеріали, з яких вони виготовлені, визначаються характером використання приміщень або
робочих зон. Прозорі двері повинні мати знаки або написи на рівні людських очей.
Знаками та написами на дверях позначається категорія приміщення з пожежної безпеки,
функціональне призначення даного приміщення, вказується напрямок відкривання дверей (на
себе, від себе) та інша інформація.
Вимоги до знаків безпеки визначено Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров’я
працівників, затвердженим постановою КМУ від 25 листопада 2009 р. № 1262.
[...]
Перший заступник Голови  				
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 10 листопада 2015 р. № 4270/0/4.4-06/6/ДП-15
Державна служба України з питань праці розглянула лист [...] щодо надання роз’яснень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та повідомляє таке.
Відповідно до пункту 1.1 розділу I Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом
Міненерговугілля від 15 травня 2015 р. № 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 червня
2015 р. за № 674/27119 (далі — Правила), ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання
незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана у тому числі
з експлуатацією систем газопостачання.
Згідно з вимогами пункту 3.1 глави 3 розділу V Правил, на підприємстві, де експлуатується система
газопостачання власними силами, повинна бути створена газова служба, затверджено відповідне положення про газову службу та визначено особу, відповідальну за газове господарство.
Пунктом 3.2 глави 3 розділу V Правил визначено, що до технічного обслуговування й ремонту споруд
та об’єктів системи газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення допускається залучення суб’єктів господарювання, що
мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки. Графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об’єктів
систем газопостачання затверджуються посадовою особою підприємства — власника (орендаря (най
мача)) споруд та об’єктів системи газопостачання.
Відповідно до пункту 3.6 розділу III Правил, навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників необхідно проводити відповідно до вимог Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого
2005 р. за № 231/10511 (далі — Типове положення).
Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання всіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб’єктами
господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності (п. 1.3 Типового положення).
Відповідно до вимог пункту 4.1 Типового положення посадові особи та інші працівники, зай
няті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15 лютого 2005 р. № 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному
доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23 вересня 1994 р.
№ 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25 січня 1995 р. за № 18/554, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з
охорони праці.
Звертаємо Вашу увагу, що листи центральних органів виконавчої влади мають лише інформативний
характер і не встановлюють правових норм.
Голова  				  Р. Чернега
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
від 31 березня 2016 р. № 3684/2/12-ДП-16
Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці) розглянула лист [...] та надає
роз’яснення [...].
Трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України, Цивільним кодексом України
та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) визначено, що трудовий
договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим
ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією
угодою, та дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.
Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і
здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні та здорові умови праці визначено у Законі
України «Про охорону праці» (далі — Закон).
Статтею 1 Закону визначено, що роботодавець — це власник підприємства, установи, організації
або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю; працівник — це особа, яка працює на підприємстві,
в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).
Згідно зі статтею 13 Закону 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.
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Залучення осіб до виконання робіт можливе як на основі трудових договорів, так і на іншій юридичній підставі, зокрема шляхом укладання договору підряду або договору про надання послуг, що врегульовано Цивільним кодексом України.
Відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв
ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу
за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану
роботу (ст. 837 ЦК).
За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої
сторони (замовника) надати послугу, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення
певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не
встановлено договором (ст. 901 ЦК).
Враховуючи зазначене, трудові відносини, пов’язані з виконанням робіт за договором підряду чи
договором про надання послуг, не регулюються КЗпП, не підпадають під дію Закону та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.
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Вимоги з питань охорони праці, що діють у межах підприємства та на робочих місцях, де виконуватимуть роботи відповідно до договору підряду чи договору про надання послуг, визначаються у відповідних договорах за взаємною згодою сторін.
Перший заступник Голови  				

М. Бардонов

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 7 квітня 2016 р. № 2164/3-16
Про надання відповіді
На виконання доручення Міністра внутрішніх справ України Авакова А. Б. <...> у Державній міграційній службі України в межах компетенції розглянуто лист <...> стосовно надання роз’яснень
про порядок внесення змін до паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною назви вулиці. За
результатами розгляду повідомляємо про таке.
Державна міграційна служба України здійснює свою діяльність на підставі Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. № 360,
відповідно до пункту 3 якого одним з основних завдань ДМС є реалізація державної політики у сфері
реєстрації фізичних осіб.
Водночас інформуємо про те, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 р. № 888-VIII повноваження у сфері
реєстрації місця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб з
4 квітня 2016 р. делеговані утвореним органам реєстрації (об’єднані територіальні громади, виконавчі органи сільських, селищних або міських рад, сільським головам (у випадку, коли відповідно до
закону виконавчий орган сільської ради не утворено)).
При цьому повідомляємо, що реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування на
сьогодні здійснюється відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» (далі — Закон) та Правил реєстрації місця проживання, затверджених
постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 (далі — Правила).
Статтею 6 Закону визначено, що в разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перей
менування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі
відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх
даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Зазначені відомості за бажанням особи вносяться до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування. Такі відомості вносяться безоплатно.
Разом з тим обов’язку особи звертатися до органів реєстрації для внесення таких відомостей до
документів Законом та Правилами не передбачено.
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Щодо внесення до паспорта громадянина України у формі картки інформації про реєстрацію
місця проживання особи зазначаємо таке.
Згідно з пунктом 60 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення
державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою КМУ від 25 березня
2015 р. № 302, за фактом реєстрації місця проживання або місця перебування особи, яка проживає в
Україні, територіальним підрозділом ДМС з використанням засобів відомчої інформаційної системи
ДМС здійснюється внесення інформації про реєстрацію місця проживання або місця перебування
особи до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт. Така інформація зберігається на безконтактному електронному носії, який імплантовано у паспорт, у хронологічному
порядку.
Оскільки інформація про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи не зазначається в зоні візуальної перевірки паспорта, а лише вноситься до безконтактного електронного
носія, який імплантовано у паспорт, наголошуємо, що статтею 3 Закону передбачена видача особі
за її вимогою довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування - документа, який
видається органом реєстрації та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування
особи, у тому числі у зв’язку із зміною назви вулиці.
Заступник Голови  				

Т. Нікітіна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 4 травня 2016 р. № 5.2-32-684
Допомога на поховання мобілізованого;
листок непрацездатності у робочий день
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, розглянувши в межах компетенції звернення, повідомляє.
До питання 1
Відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні (дружини (чоловіка); дітей, братів,
сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років
(братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;
батька, матері; діда та баби за прямою лінією спорідненості).
Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
Зазначена допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним
особам, які здійснили поховання.
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Згідно із частиною третьою статті 31 Закону № 1105 допомога на поховання застрахованої особи
призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть,
виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст
обласного значення) ради.
У свою чергу, відповідно до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, реєстрація смерті провадиться в органах
реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті
чи виявлення трупа або за місцем поховання.
Після реєстрації смерті відділ реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації
смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад видається
довідка для отримання допомоги на поховання, у якій зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові померлої особи; дата смерті; номер актового запису про смерть у відповідній книзі реєстрації актів цивільного
стану; дата складання актового запису про смерть; найменування органу, що здійснив реєстрацію акта
цивільного стану; місце смерті.
Частиною третьою статті 30 Закону № 1105 визначено, що рішення про призначення допомоги на
поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи,
організації.
Отже, допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи призначається члену її сім’ї або іншій
юридичній чи фізичній особі, яка здійснила поховання, на підставі таких документів:
1. Оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання
допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання;
2. Копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі наданого оригіналу);
3. Копії документів, що підтверджують здійснення витрат на поховання (платіжні документи на витрати пов’язані з похованням, договір на надання послуг та інші) для юридичної чи фізичної особи, яка
здійснила поховання і не є членом її сім’ї.
До питання 2
Відповідно до частини першої статті 19 Закону № 1105 право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це
право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день
звільнення), якщо інше не передбачено законом.
Згідно із частиною першою статті 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує
втрату заробітної плати.
Частиною першою статті 31 Закону № 1105 визначено, що підставою для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і
умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх
видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.
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Так згідно із пунктами 2.5 та 2.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, листок непрацездатності в разі захворювання, травми, в тому числі й побутової, видається в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Особам, які
звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, листок
непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня.
Враховуючи вищевикладене, у зазначеному вами випадку (коли листок непрацездатності працівнику
виданий після закінчення робочого дня), тимчасова непрацездатність у застрахованої особи розпочинається із дня видачі листка непрацездатності (установлення тимчасової непрацездатності), тобто перший
день непрацездатності співпадає з відпрацьованим робітником днем.
Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності надається з другого дня тимчасової непрацездатності застрахованої особи у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати,
оскільки в перший день страхового випадку працівником відпрацьовано повний робочий день, згідно
графіка його роботи, за який йому повинна бути нарахована заробітна плата.
Додатково повідомляємо, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до
відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця у
порядку, встановленому КМУ.
Голова комісії  				
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Вікторія Галкіна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України», юрист

Випробування
під час прийняття на
роботу: новації КЗпП
12 червня 2016 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до
Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на
роботу» від 17 травня 2016 р. № 1367-VIII (далі — Закон № 1367). Ним вне
сено зміни до статей 26–28 та 40 КЗпП, що стосуються осіб, яким може
бути встановлено випробування, строку випробування та порядку звіль
нення працівника, який його не витримав

Кому не можна встановити
випробування
Відповідно до статті 26 КЗпП під час укладення трудового договору може бути обумовлене
угодою сторін випробування з метою перевірки
відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування має бути
зазначена в наказі про прийняття працівника на
роботу.
Однак частиною третьою статті 26 КЗпП передбачено категорії працівників, яким випробування під час прийняття на роботу не встановлюється. Це:
 особи, які не досягли 18 років;
 молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 молоді спеціалісти після закінчення вищих навчальних закладів;
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 особи, звільнені в запас з військової чи
альтернативної (невійськової) служби;
 інваліди, направлені на роботу відповідно
до рекомендацій медико-соціальної експертизи.
Починаючи з 12 червня 2016 р. зазначений
перелік доповнено такими категоріями:
 особи, обрані на посаду;
 переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
 особи, які пройшли стажування під час
прийняття на роботу з відривом від основної
роботи;
 вагітні жінки;
 одинокі матері, які мають дитину віком до
14 років або дитину-інваліда;
 особи, з якими укладається строковий
трудовий договір строком до 12 місяців;
 тимчасові та сезонні робітники;
 внутрішньо переміщені особи.
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Крім того, як і раніше, випробування не встановлюється також під час прийняття на роботу
в іншу місцевість і в разі переведення на роботу
на інше підприємство, а також в інших випадках,
передбачених законодавством.
Статус внутрішньо переміщених осіб визначається Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII (далі — Закон № 1706). Відповідно до зазначеного закону
внутрішньо переміщеною особою є громадянин
України, іноземець або особа без громадянства,
яка перебуває на території України на законних
підставах та має право на постійне проживання
в Україні, яку змусили залишити або покинути
своє місце проживання в результаті або з метою
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного
характеру.
Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково,
крім випадків, передбачених статтею 12 Закону
№ 1706.
Щодо одинокої матері, то, як і раніше, визначення цього поняття залишається недостатньо чітким. Керуючись постановою Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9, можна встановити, що до категорії
одиноких матерів належать:
 жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній
запис про батька дитини або запис про батька
зроблено в установленому порядку за вказівкою
матері;
 вдова;
 інша жінка, яка виховує й утримує дитину
сама.
Хто саме може належати до останньої категорії, чітко не визначено. Це може бути жінка,
яка не перебуває і не перебувала у шлюбі, але
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батько дитини зазначений у свідоцтві про народження, або ж розлучена жінка.
Стосовно розлучених жінок, які фактично
виховують і утримують дітей самі за наявності
в них батька, то вони можуть бути визнані одинокими матерями за умови встановлення факту
неучасті батька у вихованні й утриманні дітей
(наприклад, якщо він позбавлений батьківських
прав або не сплачує аліментів).
Гарантії статті 26 КЗпП стосуються тих одиноких матерів, в яких є дитина віком до 14 років
або дитина-інвалід. Отже, вік дитини-інваліда
може бути будь-яким, але меншим ніж 18 років,
оскільки в цьому віці особа стає повнолітньою.
В інших випадках, якщо КЗпП встановлено
пільги або гарантії для жінок, зокрема одиноких
матерів, вони поширюються і на одиноких батьків. Проте в даному випадку законодавець цього
не передбачив. У статті 26 КЗпП про одиноких
батьків не йдеться, а до статті 1861 КЗпП, яка
розповсюджує інші «жіночі» гарантії та пільги на
одиноких батьків, не були внесені відповідні зміни. Отже, батькові, який виховує дітей без матері, випробування під час прийняття на роботу
встановлюється, хоча фактично воно позбавлено сенсу у зв’язку з неможливістю звільнення
працівників зазначених категорій у разі незадовільного результату випробування (про це піде
мова далі).
Щодо осіб, які пройшли стажування під час
прийняття на роботу з відривом від основної
роботи, то очевидно, що в цьому випадку йдеться про стажування в державних органах та органах місцевого самоврядування. Адже саме в
цих установах відбувається стажування під час
прийняття на роботу з відривом від основної
роботи відповідно до Положення про порядок
стажування у державних органах, затвердженого постановою КМУ від 1 грудня 1994 р. № 804.
Стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, яке відбувається відповідно до статті 29 Закону України
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI, не є підставою для невстановлення
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випробування. Адже таке стажування відбувається, по-перше, не під час прийняття на роботу,
по-друге — не з відривом від основної роботи.
Його проходять студенти та учні, які навчаються
на наступному кваліфікаційному рівні, у вільний
від навчання час.
Тимчасовими робітниками, яким не встановлюється випробування, є робітники, прийняті на роботу строком до двох місяців, а для
заміщення тимчасово відсутніх працівників —
до чотирьох місяців (п. 1 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових
робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р.
№ 311-IX).

Під час переведення на іншу роботу
випробування не встановлюється

Статус і умови праці сезонних робітників
визначено пунктом 1 Указу Президії Верховної
Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-IX. Сезонні робітники — це
робітники, зайняті на сезонних роботах, тобто
роботах, які внаслідок природних і кліматичних
умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести
місяців. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою КМУ від 28 березня 1997 р. № 278.
Випробування не встановлюється також для
осіб, з якими укладається строковий трудовий
договір строком до 12 місяців. Слід звернути
увагу, що укладаючи строковий трудовий договір, роботодавець не завжди чітко знає, скільки
саме триватимуть трудові відносини з працівником. Наприклад, якщо особу приймають на
роботу на час відсутності основного працівника.
Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за
дитиною, може бути відсутньою до досягнення
дитиною трирічного віку, а може вийти на робо-
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ту раніше, наприклад, вже через кілька місяців
після надання їй відпустки. У такому випадку
строковий трудовий договір з працівником,
який був прийнятий для її заміни, буде припинено, і триватиме він менше ніж 12 місяців. Укладаючи трудовий договір з таким працівником,
роботодавець, як правило, розраховує, що жінка
буде у відпустці майже три роки, а отже, і трудовий договір з працівником триватиме точно
більше ніж 12 місяців.
Аналогічна проблема виникає також з укладенням строкового трудового договору на час
виконання певної роботи.
У подібних ситуаціях можна порадити роботодавцю приймати рішення щодо встановлення
випробування, тільки маючи точну інформацію
про строк трудового договору.
Слід також наголосити, що, як і раніше, випробування встановлюється тільки під час прийняття на роботу. Під час переведення на іншу
роботу випробування не встановлюється.
У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Це означає, що з першого дня випробування особа вже
є працівником підприємства, перебуває з ним
у трудових відносинах. Заробітна плата під час
випробування має виплачуватись відповідно
до посадового окладу, встановленого штатним
розписом. Виплата заробітної плати у зменшеному розмірі під час випробування є незаконною. Однак після успішного проходження
випробування роботодавець може підвищити
посадовий оклад працівника.
Час випробування зараховується до трудового, страхового стажу та до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Строк випробування
Строк випробування залишився без змін: він
не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з профспілкою, — шести місяців. Максимальний строк
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випробування для робітників становить один
місяць.
Однак до статті 27 КЗпП було внесено зміни щодо продовження строку випробування в
разі відсутності працівника. Раніше строк можна
було продовжити, якщо працівник був відсутній
на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин.
Відтепер частина третя статті 27 КЗпП виглядає так: «До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини».
Отже, з вказаної норми закону вилучено оціночне поняття «поважні причини», і відтепер відсутність з будь-яких причин буде підставою для
продовження строку випробування.
З іншого боку, відсутність на роботі без поважних причин є підставою для звільнення за
пунктом 4 статті 40 КЗпП. Оскільки на працівників під час випробування поширюється законодавство про працю, це означає, що в цей час
вони можуть бути звільнені також за іншими
підставами, окрім пункту 11 статті 40 КЗпП. А в
цьому випадку висновок щодо поважності причин відсутності робить саме роботодавець, на
підставі письмових пояснень працівника.

За новою редакцією закону роботодавець позбавлений права вирішувати,
які саме причини відсутності працівника є поважними і чи є потреба у
продовженні строку випробування

Крім цього, слід відзначити, що на відміну від
попередньої редакції статті 27 КЗпП, яка містила
диспозитивну норму права про те, що строк випробування «може бути продовжено», поточна
редакція передбачає імперативну норму: строк
випробування продовжується в обов’язковому
порядку. Тобто за новою редакцією закону роботодавець позбавлений права вирішувати, які
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саме причини відсутності працівника є поважними і чи є потреба у продовженні строку випробування.
Про продовження строку випробування видається наказ, в якому вказується причина продовження та кінцева дата строку випробування.
Зразок наказу наведено в додатку 1.

Результати випробування
Якщо протягом строку випробування роботодавець встановить невідповідність працівника
займаній посаді або виконуваній роботі, він має
право звільнити його протягом строку випробування. Ця норма залишилась у статті 28 КЗпП,
однак зазнала певних змін: відтепер працівника
потрібно попереджати про звільнення письмово за три дні.
Змінилася і юридична підстава звільнення у зв’язку з невідповідністю займаній посаді.
Частину першу статті 40 КЗпП було доповнено
пунктом 11 такого змісту: «Встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на
яку його прийнято, або виконуваній роботі
протягом строку випробування». Нагадаємо,
раніше працівника в такому випадку звільняли
за статтею 28 КЗпП.
Отже, відтепер немає сумнівів щодо того,
за чиєю ініціативою відбувається звільнення
у зв’язку з незадовільними результатами випробування. Раніше, незважаючи на те, що
саме ця підстава звільнення була наведена
в статті 431 КЗпП, серед переліку випадків,
коли звільнення відбувається за ініціативою
роботодавця, все ж траплялись і інші трактування цієї норми.
Зокрема, Верховний Суд України (далі —
ВСУ) не визнавав звільнення за статтею 28 КЗпП
звільненням за ініціативою роботодавця, оскільки працівник, укладаючи трудовий договір, сам
погодився на випробування. Така позиція ВСУ
наведена в його рішенні від 23 січня 2008 р. у
справі № 6-6627св07.
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Додаток 1
Зразок наказу про продовження строку випробування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРСЬКИЙ БРИЗ»
НАКАЗ
18.07.2016		               м. Одеса			           № 37-К
Про продовження
строку випробування
ПРОДОВЖИТИ:
ДОВБНІ Андрію Вікторовичу, менеджеру із збуту відділу збуту готової продукції, строк випробування на п’ять днів у зв’язку з його відсутністю на роботі
з 11 по 15 липня 2016 р.  
Підстави: 1. Пояснювальна записка Довбні А. В. щодо причин відсутності.
                  2. Доповідна записка начальника відділу збуту готової продукції
                  Шульги Г. Д. від 18.07.2016 р.
Директор			

Вінніков		

В. С. Вінніков

З наказом ознайомлений
Довбня   А. В. Довбня
18.07.2016
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Таке трактування КЗпП давало змогу роботодавцям звільняти у зв’язку з незадовільними
результатами випробування за статтею 28 КЗпП
тих працівників, яких не можна звільнити за ініціативою роботодавця.

Звільнення у зв’язку з встановленням
невідповідності працівника займаній
посаді або виконуваній роботі
протягом строку випробування
відбувається за ініціативою
роботодавця згідно з пунктом 11
статті 40 КЗпП
Однак законодавець нарешті розставив всі
крапки над «і», включивши цю підставу звільнення до статті 40 КЗпП. Отже, звільнення у
зв’язку з встановленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
протягом строку випробування відбувається за
ініціативою роботодавця згідно з пунктом 11
статті 40 КЗпП. Це означає, що на цей випадок
звільнення поширюються норми й гарантії,
встановлені КЗпП щодо звільнення за ініціативою роботодавця.
Так, відповідно до частини третьої статті 40
КЗпП не допускається звільнення працівника з
ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.
Відповідно до статті 184 КЗпП за ініціативою
роботодавця (крім випадків повної ліквідації
підприємства) не допускається звільнення таких
категорій працівників:
 вагітних жінок;
 жінок, які мають дітей віком до трьох років;
 жінок, які мають дітей, старших трьох років, і перебувають у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення
дитиною шестирічного віку (ст. 179 КЗпП);
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 одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.
Згідно зі статтею 1861 КЗпП гарантії, встановлені статтею 184 КЗпП, поширюються також
на батьків, які виховують дітей без матері (в т. ч.
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.
Як бачимо, перелік працівників, яких не
можна звільнити в разі незадовільних результатів випробування за пунктом 11 статті 40 КЗпП,
дещо відрізняється від переліку працівників,
яким випробування не може бути встановлене.
А це означає, що встановлення випробування
працівникам, зазначеним у статтях 184 та 1861
КЗпП, зокрема одиноким батькам, практично
позбавлено сенсу.
Зверніть увагу, що підставою для розірвання
трудового договору є невідповідність працівника займаній посаді, на яку його було прийнято.
Якщо під час випробування працівника було
переведено на іншу посаду, випробування вважатиметься завершеним, адже він вже не обійматиме посади, на відповідність якій його випробовували. А отже, звільнення за пунктом 11
статті 40 КЗпП стане неможливим.

Порядок звільнення у зв’язку з
незадовільними результатами
випробування
Як зазначалося вище, про звільнення за пункто
м
11 статті 40 КЗпП роботодавець зобов’язаний
попередити працівника письмово за три дні.
Законом не визначено, які саме це мають бути
дні: робочі чи календарні. Хоча в переважній
більшості випадків у трудових відносинах строки обчислюються в календарних днях, все ж, на
думку автора, у даному випадку більш прий
нятним буде обчислювати цей строк у робочих
днях. Адже якщо працівника попередити про
звільнення за три календарних дні, наприклад,
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Повідомлення про звільнення за пунктом 11 статті 40 КЗпП оформлюється в довільній формі

у п’ятницю, то звільнення припадатиме на наступний за вихідними понеділок, а в такому випадку втрачається сенс цього попередження.
За будь-яких обставин звільнення можливе тільки до закінчення строку випробування.
Тобто і попередження, і звільнення працівни-

ка має відбутися в межах цього строку. Наприклад, якщо строк випробування працівника закінчується 18 серпня, роботодавець має
його письмово повідомити про звільнення
15 серпня. Якщо цей строк пропущено, звільнення за пунктом 11 статті 40 КЗпП буде неможливим.
Оформлюється повідомлення в довільній
формі (додаток 2). Бажано отримати від працівника підпис про отримання повідомлення,
а для цього його слід оформити у двох екземплярах.
Через три дні після отримання працівником
повідомлення видається наказ про звільнення

Додаток 2
Зразок письмового повідомлення працівника
про розірвання трудового договору
Повідомлення про звільнення за пунктом 11 статті 40 КЗпП України
м. Одеса							

01.08.2016

Довбні Андрію Вікторовичу,
менеджеру із збуту
Згідно зі статтею 28 КЗпП повідомляємо Вас про те, що у зв’язку із встановленням невідповідності займаній посаді протягом строку випробування
трудовий договір з Вами буде розірвано за пунктом 11 статті 40 КЗпП України
4 серпня 2016 р.
Директор			

Вінніков 		

В. С. Вінніков

Повідомлення отримав
Довбня   А. В. Довбня
01.08.2016
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Додаток 3
Зразок наказу про звільнення за пунктом 11 статті 40 КЗпП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРСЬКИЙ БРИЗ»
Наказ
04.08.2016		              м. Одеса			         № 78-К
Про звільнення
Довбні А. В.
ЗВІЛЬНИТИ:
ДОВБНЮ Андрія Вікторовича, менеджера із збуту відділу збуту готової
продукції, 4 серпня 2016 р. у зв’язку із встановленням невідповідності займаній посаді, на яку його прийнято, протягом строку випробування, за п. 11
ст. 40 КЗпП України.
Виплатити Довбні А. В. компенсацію за шість календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
Підстава: 1. Письмове повідомлення про звільнення Довбні А. В. від 01.08.2016 р.
                2. Доповідна записка начальника відділу збуту готової продукції
                Шульги Г. Д. від 29.07.2016 р.
Директор			

Вінніков			

В. С. Вінніков

З наказом ознайомлений
Довбня   А. В. Довбня
04.08.2016
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з роботи за пунктом 11 статті 40 КЗпП (додаток 3) та вноситься запис до трудової книжки
(додаток 4).
Відповідно до статті 431 КЗпП звільнення у
зв’язку з незадовільним результатом випробування не потребує згоди профспілки.
Як зазначено в статті 47 КЗпП, у разі
звільнення працівника з ініціативи робото-

давця він зобов’язаний у день звільнення
видати працівнику копію наказу про звільнення з роботи (в інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника).
Виплата вихідної допомоги в разі звільнення за пунктом 11 статті 40 КЗпП не передбачена. 
Додаток 4

Зразок запису до трудової книжки в разі звільнення працівника за пунктом 11 статті 40 КЗпП

7

04

08 2016 Звільнено у зв’язку із встановленням невідповідності Наказ від 04.08.2016
займаній посаді протягом строку випробування, № 78-К

п. 11 ст. 40 КЗпП України
Директор з персоналу Шевчук
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Кадровикам — про

Кримінальний кодекс України

К

римінальний кодекс України від 5 квітня
2001 р. № 2341-III (далі — ККУ), як і
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.
№ 8073-X (далі — КУпАП), який розглядався у
№ 6/2016, встановлює юридичну відповідальність за правопорушення у різних сферах (у т. ч.
у сфері праці), але за умови, що такі правопорушення мають більш високий ступінь тяжкості й
тягнуть за собою більш серйозні наслідки
(шкоду). Так, у трудовому, цивільному й адміністративному праві згадані правопорушення
називаються проступками, а в кримінальному — злочинами. Відповідно й покарання за
злочини передбачається серйозніше й настає у
формі не адміністративної (дисциплінарної,
цивільної), а кримінальної відповідальності.

Загальна характеристика ККУ
Кримінальне право — це система юридичних
норм, встановлених законом, які визначають
підстави та принципи кримінальної відповідальності, а також те, які суспільно небезпечні діяння
є злочинами та які покарання можуть бути застосовані до осіб, котрі їх вчинять.
Єдиним джерелом кримінального права є
закон, основним з яких і виступає ККУ.
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За своєю структурою та змістом ККУ поділяється на дві основні частини:
 основну — містить загальні норми, які визначають завдання ККУ, підстави кримінальної
відповідальності, а також інші положення, що
стосуються всіх чи більшості злочинів;
 особливу — містить норми, які передбачають ознаки окремих видів злочинів (наприклад,
крадіжка, зґвалтування, хуліганство тощо) та конкретні види й розміри покарання за їх вчинення.
Підстава кримінальної відповідальнос
ті визначається в статті 2 ККУ, згідно з якою
такою підставою є вчинення особою суспільно
небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого ККУ. Разом з тим для того,
щоб певна особа була визнана винною у скоєнні
злочину та піддана кримінальному покаранню,
її вина має бути обов’язково доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним
вироком суду. Зауважимо, що до кримінальної
відповідальності за той самий злочин можна
притягнути не більше одного разу.

Хто підлягає кримінальній
відповідальності
Кримінальній відповідальності та покаранню
(яке є частиною кримінальної відповідальнос-
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ті) підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину (вина та її форми розглядаються в статтях
23–25 ККУ). Разом з тим відповідно до статті 62
Конституції України та статті 2 ККУ особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не
може бути піддана кримінальному покаранню,
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком
суду.
Також у розділі ІV загальної частини ККУ
більш детально розглядаються особи, які мо
жуть підлягати кримінальній відповідальності
(так звані суб’єкти злочину). Зокрема, така особа має бути:
 осудною, тобто такою, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ст. 19–21 ККУ). При
цьому особа, яка могла не усвідомлювати своїх дій під час злочину внаслідок знаходження у
стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю,
наркотичних засобів або інших одурманюючих
речовин, також підлягає кримінальній відповідальності (ст. 22 ККУ).
 такого віку, з якого відповідно до ККУ
може наставати кримінальна відповідальність.
Згідно із статтею 22 ККУ такий вік до скоєння
злочину має бути не менше 16 років, а для окремих злочинів (умисне вбивство тощо) — від 14
до 16 років.
Крім того, у статті 18 ККУ передбачений і
так званий «спеціальний суб’єкт злочину», яким
може бути лише певна особа.
Зауважимо, що згідно зі статтею 27 ККУ до
кримінальної відповідальності можуть притягатися не тільки виконавець злочину, а й інші
можливі співучасники злочину: організатор,
підбурювач та пособник.
Також звертаємо увагу, що заходи кримінально-правового характеру можуть застосовуватися не тільки до фізичних осіб, але відповідно
до розділу ХІV1 ККУ і до юридичних, зокрема у
випадках вчинення уповноваженою особою
юридичної особи окремих злочинів або незабезпечення виконання юридичною особою
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обов’язків щодо боротьби з корупцією тощо. До
юридичних осіб судом можуть бути застосовані
такі заходи кримінально-правового характеру:
штраф; конфіскація майна; ліквідація.

Поняття «уповноважена особа»
та «службова особа»
Містить ККУ і визначення понять «уповноважена особа» та «службова особа». Так, згідно з приміткою 1 до статті 963 ККУ під уповноваженими
особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб,
які відповідно до закону, установчих документів
юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.
У свою чергу визначення поняття «службова
особа» наведено в статті 18 ККУ, згідно з якою
службовими особами є особи, які:
 постійно, тимчасово чи за спеціальним
повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування;
 постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування чи на підприємствах посади, пов’язані з
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або
 виконують такі функції за спеціальним
повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом
місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною
службовою особою підприємства, судом або
законом.
Також службовими особами визнаються:
 посадові особи іноземних держав (особи,
які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у т. ч. присяжні засідателі, інші особи, які
здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства);
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 іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому;
 посадові особи міжнародних організацій
(працівники міжнародної організації чи будь-які
інші особи, уповноважені такою організацією
діяти від її імені);
 члени міжнародних парламентських
асамблей, учасником яких є Україна;
 судді та посадові особи міжнародних
судів.
Зауважимо, що поняття «службова особа»
згадується також і в КЗпП, зокрема в статтях
41, 134, 199, 245 тощо, проте його визначення в
цьому Кодексі відсутнє.

Звільнення від кримінальної
відповідальності
В окремих випадках, встановлених ККУ, винна
особа може звільнятися від кримінальної відповідальності (тільки за рішенням суду), що,
зокрема, передбачено статтями 44–49 ККУ, наприклад, у зв’язку з дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим, закінченням строків
давності тощо. Зокрема, статтею 47 ККУ встановлено, що особа, яка вперше вчинила злочин
невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, та щиро покаялася, може бути
звільнена від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства,
установи чи організації (далі — підприємство):
 за їх клопотанням та
 за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу,
не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Крім того, статтею 97 ККУ передбачено
звільнення в таких випадках від кримінальної
відповідальності неповнолітнього із застосуванням до нього примусових заходів виховного
характеру, а також статті 106 ККУ: звільнення
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неповнолітнього від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закін
ченням строків давності.
Якщо після скоєння злочину було ухвалено
новий закон, який скасовує злочинність діяння,
пом’якшує кримінальну відповідальність або
іншим чином поліпшує становище особи, згідно із статтею 5 ККУ він також має зворотну дію
в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили
відповідні діяння до набрання таким законом
чинності.

Види злочинів
Згідно з частиною першою статті 11 ККУ зло
чином є передбачене цим Кодексом суспільно
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність),
вчинене суб’єктом злочину.
Відповідно до статті 12 ККУ залежно від ступеня тяжкості злочини поділяють на:
 злочини невеликої тяжкості (передбачено
покарання у вигляді позбавлення волі на строк
не більше двох років або інше, більш м’яке покарання за винятком основного покарання у
вигляді штрафу в розмірі понад 3000 нмдг);
 середньої тяжкості (передбачено основне
покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше
10 000 нмдг або позбавлення волі на строк не
більше п’яти років);
 тяжкі (передбачено основне покарання у
вигляді штрафу в розмірі не більше 25 000 нмдг
або позбавлення волі на строк не більше 10
років);
 особливо тяжкі (передбачено основне
покарання у вигляді штрафу в розмірі понад
25 000 нмдг, позбавлення волі на строк понад
10 років або довічне позбавлення волі).
Разом з тим частиною другою статті 11 ККУ
визначено, що не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально й містить ознаки
будь-якого діяння, передбаченого ККУ, але
через малозначність не становить суспільної
небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподі-
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яти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі,
суспільству або державі.
Крім того, згідно з розділом VІІІ ККУ (ст. 36–
43 ККУ) деякі обставини також можуть виклю
чати злочинність певного діяння, наприклад,
необхідна або уявна оборона, крайня необхідність, виконання законного наказу або розпорядження тощо.

Покарання за злочини
Згідно зі статтею 50 ККУ покарання є заходом
примусу, що застосовується від імені держави
за вироком суду до особи, визнаної винною у
вчиненні злочину, і полягає в передбаченому
законом обмеженні прав і свобод засудженого.
Статтею 51 ККУ визначено такі види покарання
(може бути основним або додатковим):
 штраф (основне або додаткове);
 позбавлення військового, спеціального
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
(додаткове);
 позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю (основне або
додаткове);
 громадські роботи (основне);
 виправні роботи (основне);
 службові обмеження для військовослужбовців (основне);
 конфіскація майна (додаткове);
 арешт (основне);
 обмеження волі (основне);
 тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців (основне);
 позбавлення волі на певний строк (основне);
 довічне позбавлення волі (основне).
Статтею 389 ККУ передбачено, що ухилення
від такого покарання, як позбавлення права обі
ймати певні посади чи займатися певною діяль
ністю особою, засудженою до цього покарання,
карається виправними роботами на строк до двох
років або обмеженням волі на той самий строк.
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Зауважимо, що відповідно до статті 66 та 67
ККУ суд призначає покарання, в т. ч. беручи до
уваги обставини, які пом’якшують покарання
(з’явлення із зізнанням, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування
завданого збитку, вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну,
службову чи іншу залежність тощо) або обтя
жують його (вчинення злочину особою повторно або групою осіб за попередньою змовою,
у зв’язку з виконанням потерпілим службового
або громадського обов’язку, щодо особи, яка
перебуває в матеріальній, службовій чи іншій
залежності від винного тощо).
Також згідно з розділом ХІІ ККУ в деяких
випадках, передбачених цим Кодексом, за рішенням суду або на підставі закону України про
амністію чи акта про помилування можливе й
звільнення засудженого від покарання або подальшого його відбування, заміна покарання
більш м’яким, а також пом’якшення призначеного покарання.
Крім того, статтею 966 ККУ визначено, що до
юридичних осіб судом можуть застосовуватися
такі заходи кримінально-правового характеру:
 штраф (основний);
 конфіскація майна (додатковий);
 ліквідація (основний).

Судимість
Згідно зі статтею 88 ККУ з дня набрання законної сили обвинувальним вироком особа визнається такою, що має судимість, яка в подальшому може бути погашена або знята відповідно
до чинного законодавства. Крім того, особи, які
були засуджені за вироком суду без призначення покарання або із звільненням від покарання
чи відбули покарання за діяння, злочинність і
караність якого усунута законом, визнаються
такими, що не мають судимості.
Судимість має правове значення в разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках,
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передбачених законами України, у т. ч. під час
вирішення питання щодо можливості обіймати
певні посади або виконувати відповідні роботи.

Особлива частина — злочини
в окремих сферах
Ознаки, характерні для окремих видів злочинів,
а також види покарань, які можуть бути призначені судом особі за конкретний злочин, описано
в статтях Особливої частини ККУ, згрупованих
в окремі розділи. Щоб допомогти кадровику
зорієнтуватися в певних статтях Особливої
частини та за необхідності швидко знаходити
потрібну інформацію, наведемо перелік розділів та приклади статей ККУ з відповідними видами покарань (мінімальними), пов’язаних з
окремими злочинами, які можуть бути скоєні як
роботодавцем, так і працівниками (категорія
ми працівників, у т. ч. службовими особами та
працівниками кадрових служб) підприємства
під час здійснення ними професійних чи службових обов’язків або поза їх межами.

Злочини у сфері праці
Через специфіку професійних (службових)
обов’язків працівники кадрових служб підприємств мають бути обізнаними зі злочинами у
сфері праці. І хоча рішення щодо прийняття на
роботу, виплати заробітної плати тощо прий
має, як правило, не кадровик, а роботодавець
(власник підприємства, уповноважена ним особа, керівник підприємства), підготовка проектів
зазначених рішень та необхідної документації
в переважній більшості випадків покладається
саме на кадровика. Тому щоб запобігти можливій співучасті кадровика у злочинах або за
необхідності попередити свого керівника про
можливі наслідки його протиправних дій, ознайомимося з деякими статтями розділу V особ
ливої частини ККУ детальніше:
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 стаття 170 — умисне перешкоджання
законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх
органів — виправні роботи на строк до двох
років або позбавлення волі на строк до трьох
років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років;
 стаття 172 — грубе порушення законо
давства про працю, а саме незаконне звільнен
ня працівника з роботи з особистих мотивів чи у
зв’язку з повідомленням ним про порушення
вимог Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» іншою особою, а також інше
грубе порушення законодавства про працю —
штраф від 2000 до 3000 нмдг або позбавлення
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або
виправні роботи на строк до двох років.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або
щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і
виховує дитину віком до 14 років або дитинуінваліда, — штраф від 3000 до 5000 нмдг або
позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п’яти
років, або виправні роботи на строк до двох
років, або арешт на строк до шести місяців;
 стаття 173 — грубе порушення угоди
про працю службовою особою підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або
уповноваженою ними особою шляхом обману
чи зловживання довірою або примусом до
виконання роботи, не обумовленої угодою —
штраф до 50 нмдг або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арешт на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до двох років.
Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина,
з яким укладена угода щодо його роботи за
межами України, — штраф від 50 до 100 нмдг
або обмеження волі на строк до трьох років;
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 стаття 174 — примушування до участі у
страйку або перешкоджання участі у страйку
шляхом насильства чи погрози застосування
насильства або шляхом інших незаконних дій —
штраф до 50 нмдг або громадські роботи на
строк від 120 до 240 годин, або арешт на строк
до шести місяців, або обмеження волі на строк
до трьох років;
 стаття 175 — безпідставна невиплата
заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої
установленої законом виплати громадянам
більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації
незалежно від форми власності чи громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності —
штраф від 500 до 1000 нмдг або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі
на строк до двох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
Те саме діяння, якщо воно було вчинене
внаслідок нецільового використання коштів,
призначених для виплати заробітної плати,
стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, — штраф від 1000 до 1500 нмдг
або обмеження волі на строк до трьох років,
або позбавлення волі на строк до п’яти років,
з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
Разом з тим особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення
до кримінальної відповідальності вона здійснила виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи
іншу встановлену законом виплату громадянам.
Далі розглянемо деякі інші злочини та відповідальність, яка за них наступає:
 розділ І (ст. 109–1141) — злочини проти
основ національної безпеки України, зокрема
стаття 111 — державна зрада, тобто діяння,
умисно вчинене громадянином України на
шкоду суверенітетові, територіальній цілісності
та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці Укра-
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їни тощо — позбавлення волі на строк від 12 до
15 років з конфіскацією майна або без такої;
 розділ ІІ (ст. 115–145) — злочини проти
життя та здоров’я особи, зокрема
стаття 131 — неналежне виконання медич
ним, фармацевтичним або іншим працівни
ком своїх професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, —
обмеження волі на строк до трьох років (додатково можливе позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльніс
тю на строк до трьох років);
 розділ ІІІ (ст. 146–151) — злочини про
ти волі, честі та гідності особи, зокрема
стаття 149 — торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, експлуатація людини (у т. ч. використання в
порнобізнесі, примусова праця або примусове
надання послуг тощо), вчинена службовою осо
бою з використанням службового становища,
або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, — позбавлення волі
на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією
майна або без такої;
 розділ V (ст. 157–184) — злочини проти
виборчих, трудових та інших особистих прав і
свобод людини і громадянина, зокрема
стаття 161 — пряме чи непряме обмеження
прав або встановлення прямих чи непрямих
привілеїв громадян за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками — штраф
від 200 до 500 нмдг або обмеження волі на строк
до п’яти років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років або без такого;
 розділ VІ (ст. 185–198) — злочини про
ти власності, зокрема
стаття 189 — вимога передачі чужого майна
чи права на майно або вчинення будь-яких дій
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майнового характеру з погрозою насильства над
потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих
осіб тощо, вчинене службовою особою з вико
ристанням свого службового становища, — позбавлення волі на строк від трьох до семи років;
 розділ VІІ (ст. 199–233) — злочини у
сфері господарської діяльності, зокрема
стаття 206 — протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою
або службовою особою з використанням
службового становища тощо — штраф від
10 тис. до 25 тис. нмдг або позбавлення волі на
строк від п’яти до 10 років;
 розділ VІІІ (ст. 236–254) — злочини
проти довкілля, зокрема
стаття 238 — приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або
захворюваність населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою — штраф до
100 нмдг або позбавлення права обіймати пев
ні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років, або обмеження волі на
строк до трьох років;
 розділ ІХ (ст. 255–270) — злочини про
ти громадської безпеки, зокрема
стаття 267 — порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими
речовинами або радіоактивними матеріалами
тощо — штраф від 100 до 200 нмдг або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення
волі на строк до трьох років;
 розділ Х (ст. 271–275) — злочини проти
безпеки виробництва, зокрема
стаття 271 — порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про
охорону праці службовою особою підприєм
ства або громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого — штраф від
100 до 200 нмдг або виправні роботи на строк
до двох років, або обмеження волі на той самий
строк;
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 розділ ХІ (ст. 276–292) — злочини про
ти безпеки руху та експлуатації транспорту,
зокрема
стаття 2761 — здійснення професійної
діяльності членом екіпажу або обслуговуван
ня повітряного руху диспетчером управління
повітряним рухом (диспетчером служби руху)
у стані алкогольного сп’яніння або під впливом
наркотичних чи психотропних речовин —
виправні роботи на строк до двох років або
позбавлення волі на строк до трьох років;
 розділ ХІІ (ст. 293–304) — злочини про
ти громадського порядку та моральності, зок
рема
стаття 2981 — умисне знищення, пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду — штраф від 50 до
100 нмдг або арешт на строк до шести місяців;
 розділ ХІІІ (ст. 305–327) — злочини у
сфері обігу наркотичних засобів, психотроп
них речовин, їх аналогів або прекурсорів та
інші злочини проти здоров’я населення, зок
рема
стаття 308 — викрадення, привласнення,
вимагання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службо
вим становищем — позбавлення волі на строк
від трьох до шести років;
 розділ ХІV (ст. 328–337) — злочини у
сфері охорони державної таємниці, недоторка
ності державних кордонів, забезпечення при
зову та мобілізації, зокрема
стаття 328 — розголошення відомостей,
що становлять державну таємницю, особою,
якій ці відомості були довірені або стали відомі
у зв’язку з виконанням службових обов’язків,
за відсутності ознак державної зради або шпигунства — позбавлення волі на строк від двох до
п’яти років з позбавленням права обіймати пев
ні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого;
стаття 337 — ухилення військовозобов’я
заного від військового обліку після попереджен-
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ня, зробленого відповідним військовим комісаріатом, — штраф до 50 нмдг або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до
шести місяців;
 розділ ХVІ (ст. 361–363) — злочини у
сфері використання електронно-обчислю
вальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку,
зокрема
стаття 3612 — несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на
носіях такої інформації, створеної та захищеної
відповідно до чинного законодавства — штраф
від 500 до 1000 нмдг або позбавлення волі на
строк до двох років;
 розділ ХVІІ (ст. 364–370) — злочини у
сфері службової діяльності та професійної ді
яльності, пов’язаної з наданням послуг, зокрема
стаття 364 — зловживання владою або
службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди
для самої себе чи іншої фізичної або юридичної
особи, використання службовою особою влади
чи службового становища всупереч інтересам
служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інте
ресам окремих громадян або державним чи
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб — арешт на строк до шести місяців або
обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років, із
штрафом від 250 до 750 нмдг;
 розділ ХVІІІ (ст. 371–400) — злочини
проти правосуддя, зокрема
стаття 382 — умисне невиконання вироку,
рішення, ухвали, постанови суду, що набрали
законної сили, або перешкоджання їх виконанню службовою особою — штраф від 750 до
1000 нмдг або позбавлення волі на строк до
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п’яти років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років;
 розділ ХІХ (ст. 401–435) — злочини про
ти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини), зокрема
стаття 402 — непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу — службове обмеження на
строк до двох років або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або
позбавлення волі на строк до трьох років;
 розділ ХХ (ст. 436–447) — злочини про
ти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку, зокрема
стаття 447 — найманство, тобто вербування, фінансування, матеріальне забезпечення,
навчання найманців з метою використання у
збройних конфліктах тощо — позбавлення волі
на строк від п’яти до 10 років.
Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що ККУ, як і КУпАП,
а також уміння в ньому швидко орієнтуватися (знаходити потрібні норми та положення)
може допомогти кадровику вирішувати певні
питання:
 пов’язані із вчиненням посадовими або
службовими особами підприємства або його
іншими працівниками різних дій, за які може
настати не тільки дисциплінарна або адміністративно-правова, але й кримінальна відповідальність;
 в разі його участі в організації виховної,
навчальної та профілактичної роботи на підприємстві з певними категоріями персоналу щодо
недопущення ними правопорушень кримінального характеру;
 під час розробки відповідної документації, наприклад, розділу «Відповідальність» посадових інструкцій окремих категорій працівників;
 під час спілкування з представниками
правоохоронних або судових органів;
 у разі участі в кримінальному процесі в
ролі, наприклад, свідка або експерта. 
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Почасова оплата праці

та оплата від виробітку

Почасова та відрядна оплата праці — це основні системи, які зазвичай
застосовують підприємства. У разі почасової оплати праці основним
показником, від якого залежить зарплата, є кількість відпрацьованого часу,
а в разі відрядної — виробіток, тобто кількість виготовленої продукції чи
виконаних послуг. Розглянемо, яким вимогам мають відповідати ці системи
та як їх застосовують

В

ідповідно до статті 97 КЗпП оплата праці
працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами
оплати праці. Право вибору систем та
форм оплати праці надано підприємству (про
їх вибір та встановлення йшлося в № 1/2016,
с. 40). Тому для тих чи інших виробництв або
підрозділів підприємство може встановити системи та форми оплати праці, які найбільше відповідають організаційно-технічним умовам їх
діяльності.

Почасова система оплати праці
Почасова оплата праці — це оплата праці за
відпрацьований час. За почасової оплати
праці розмір заробітної плати працівників залежить від тарифної ставки (окладу) та кількості відпрацьованого часу, тобто передбачає
визначення розміру основної заробітної пла-
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ти на підставі кількості відпрацьованого робочого часу та кваліфікації працівника.
Цю форму запроваджують переважно для
адміністративно-управлінського й обслуговуючого персоналу, коли складно точно визначити обсяг виконаної роботи.
За почасової форми оплати праці заробітна плата визначається:
 за кількістю відпрацьованих робочих
днів та денними тарифними ставками;
 за місячними окладами;
 за годинною тарифною ставкою (саме
така система оплати праці називається пого
динною).
Мінімальну державну гарантію для працівників, які працюють за погодинною системою
оплати праці, тобто мінімальну заробітну
плату в погодинному розмірі, запроваджено в
Україні з 1 січня 2010 р.
Механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному роз-
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мірі встановлено постановою КМУ від 5 травня 2010 р. № 330 (далі — Постанова № 330).
Пунктом 1 цієї Постанови передбачено, що
мінімальна заробітна плата в погодинному
(як і місячному) розмірі визначається, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
на місяць та середньомісячної норми тривалості робочого часу за рік при 40-годинному
робочому тижні.
У 2016 р. є чинними такі мінімальні гарантії щодо заробітної плати:

Термін дії у 2016 р.

Розмір мінімальної
заробітної плати, грн
місячний погодинний

З 1 січня по 30 квітня

1378,00

8,29

З 1 травня по 30 листопада

1450,00

8,69

З 1 грудня по 31 грудня

1550,00

9,29

Тобто на підприємствах зарплата працівників, які працюють за місячними окладами,
не має бути меншою за місячний мінімальний
розмір, а зарплата працівників з погодинною
оплатою праці — не меншою за погодинний
мінімальний розмір, законодавчо встановлений на відповідний рік.
Пунктом 2 Постанови № 330 визначено
випадки, в яких застосовується мінімальна
заробітна плата в погодинному розмірі, зок
рема:
 на підприємствах незалежно від форми
власності в разі встановлення в колективних
договорах або за погодженням з профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на
представництво трудовим колективом, погодинної оплати праці із застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного
робочого часу;
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 фізичними особами, які використовують
найману працю з погодинною оплатою праці;
 в установах та організаціях, що фінансуються з бюджету, в разі прийняття КМУ рішення про встановлення працівникам погодинної
оплати праці. Пропозиції щодо прийняття таких
рішень вносить Міністерство праці та соціальної політики України за ініціативою центральних та місцевих органів виконавчої влади після
консультацій з відповідними галузевими профспілками.
Статтею 92 КЗпП передбачено, що за по
часової оплати праці працівникам встановлюють нормовані завдання, що обумовлюють
той обсяг робіт, який вони мають виконати за
годину праці.
Зазначені норми мають бути обгрунтованими й визначатися виходячи з нормальних
умов праці, якими вважаються:
 справний стан машин, верстатів і пристроїв;
 належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи, і їх
вчасне подання;
 вчасне постачання виробництва елект
роенергією, газом та іншими джерелами
енергоживлення;
 своєчасне забезпечення технічною документацією;
 здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров’я працівників, тощо).
Але слід врахувати, що відповідно до підпункту 4 пункту 1 Постанови № 330 підвищення мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі не є підставою для збільшення нормованих завдань, установлених на
годину праці, а згідно з пунктом 3 згаданої
Постанови встановлення погодинної оплати
праці не є підставою для скорочення нормальної тривалості робочого часу.
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Оплата праці залежно від виробітку
Приклад
На автомийці відповідно до колдоговору працівники бухгалтерії
працюють за місячними окладами. У червні 2016 р. головний бухгалтер працює повний робочий час та отримує заробітну
плату в розмірі 4000 грн. Бухгалтер по
зарплаті працює на умовах неповного робочого часу (чотири години на день). Відповідно до штатного розпису місячний оклад
за цією посадою становить 2200 грн.
Працівникам виробничого підрозділу (мийникам) за колдоговором встановлено погодинну оплату праці (за годинними тарифними ставками). Деякі з них працюють по
4 години на добу.
Розрахуємо розмір зарплати працівників автомийки. У разі оплати праці головного бухгалтера мінімальні гарантії щодо зарплати виконуються, адже
він отримує зарплату 4000 грн, що перевищує мінімальний розмір (1450 грн у
червні 2016 р.). Якщо працівника прийнято на роботу відповідно до ст. 56 КЗпП
на умовах неповного робочого часу на
0,5 ставки (працює по чотири години на
день), оплата здійснюється пропорційно
відпрацьованому часу і має становити в
червні 2016 р. не менше 725 грн.  
Для працівників із погодинною оплатою
праці (годинними тарифними ставками)
має дотримуватися погодинна мінімальна заробітна плата. Тому якщо працівники, яким встановлено годинну тарифну
ставку, в червні цього року відпрацювали
79,5 години (тривалість робочого часу
за червень у разі 40-годинного робочого
тижня — 159 годин), нарахована заробітна плата має становити не менше
690,86 грн. А працівникам, які відпрацювали по 8 годин на день, — не менше
1381,71 грн.
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Відрядною називається така форма оплати праці, за якої заробітна плата працівнику
(бригаді) нараховується за кількість продукції
(робіт, послуг), яку було вироблено у встановлений час за встановленими на підприємстві нормами та відрядними розцінками.
Застосовують відрядну оплату праці для
такої роботи, де можливо виміряти кількість
виготовленої продукції, є необхідність неухильного підвищення обсягів виробленої
(видобутої) продукції або виконуваних робіт,
зростання виробітку (обсягів виконуваних
робіт) не погіршує їх якості, не порушує технології виробництва й техніки безпеки.
Наразі відрядна заробітна плата використовується здебільшого на виробництвах з
метою заохочення працівників за виконання
більшого обсягу роботи. Основою відрядної
оплати праці є норма виробітку (часу) і тарифна ставка.
Відрядна розцінка — це розмір оплати за
одиницю виробленої продукції чи за виконання певної операції належної якості.
Згідно зі ст. 90 КЗпП за відрядної оплати
праці розцінки визначаються на основі установлених розрядів роботи, тарифних ставок
(окладів) і норм виробітку (норм часу).
Відрядна розцінка визначається діленням
погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду виконуваної роботи, на погодинну (денну) норму виробітку. Тобто для
підприємств, які застосовують норми виро
бітку, відрядна розцінка розраховується за
формулою:
Рв = Т ÷ Нв,
де Рв — відрядна розцінка;
Т — погодинна (денна) тарифна ставка, що
відповідає розряду роботи;
Нв — норма виробітку за одиницю часу.
Відрядна розцінка може бути визначена
також множенням погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду вико-
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нуваної роботи, на встановлену норму часу в
годинах або днях.
Тому для виробництв, де застосовуються
норми часу, відрядна розцінка розраховується за формулою:
Рв = Т × Нч,
де Рв — відрядна розцінка;
Т — погодинна (денна) тарифна ставка,
що відповідає розряду роботи;
Нч — норма часу в годинах (днях).
Для того щоб нарахувати зарплату працівнику за відрядною системою потрібно:
 розрахувати суми за виконані за нарядами обсяги робіт, використовуючи відрядні
розцінки;
 розподілити загальні суми вартості
робіт за нарядом між працівниками.
Загальний відрядний заробіток працівника
за індивідуальної прямої відрядної оплати
визначається за формулою:
Зв = Рв × В,
де Зв — заробіток працівника за відрядними розцінками;
Рв — відрядна розцінка;
В — виробіток працівником продукції належної якості за розрахунковий період.
Приклад
Токар за місяць виконав такий обсяг робіт: валики ступінчасті —
200 шт./розцінка — 15 грн; втулки конічні — 300 шт./розцінка — 8 грн; штуцери —100 шт./розцінка — 9 грн, болти —
500 шт./розцінка — 5 грн.
Відрядний заробіток такого працівника
за місяць становить:
Зв = 200 × 15 + 300 × 8 + 100 × 9 + 500 × 5 =
8800 грн.

Якщо відрядний заробіток працівника визначається за відрядно-преміальною систе
мою оплати праці, то йому нараховується, крім
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заробітку за прямою відрядною системою,
премія за виконання та перевиконання певних
кількісних і якісних показників. Розмір премії
установлюється у відсотках до заробітку, визначеному за відрядними розцінками (конкретні
показники й умови преміювання, а також розміри премій установлюються керівником підприємства за згодою комітету профспілки).
Загальний заробіток працівника за відрядно-преміальної оплати його праці за виконання й перевиконання завдань, технічно обгрунтованих норм виробітку можна розрахувати
за формулою:
Зз = Зв × П,
де Зз — загальний заробіток працівника;
Зв — заробіток за відрядними розцінками;
П — відсоток премії за виконання плану,
технічно-обгрунтованих норм, перевиконання плану або норм, досягнення економії тощо.
Якщо відрядний заробіток визначається
за відрядно-прогресивною системою оплати
праці, то виробіток працівників у межах завдання оплачується за твердими нормами (розцінками), а виробіток понад завдання — за підвищеними розцінками, причому розцінки підвищуються зі збільшенням кількості продукції,
виготовленої понад завдання.
Вихідною базою, тобто межею виконання
норм виробітку, понад яку оплата за виконану
роботу здійснюється вже за підвищеними розцінками, є фактичне виконання норм за певний період (наприклад, три місяці). Проте ця
вихідна база не може бути нижчою від чинних
норм виробітку.
Ступінь збільшення розцінок визначається
за спеціальною шкалою. Шкали підвищення
розцінок можуть бути одно- та двоступінчасті. За одноступінчастою шкалою в разі перевиконання вихідної бази відрядна розцінка
може підвищуватися на 50 %, тобто коефіцієнт збільшення дорівнює 0,5. За двоступінчастою шкалою коефіцієнт збільшення встановлюють за перевиконання вихідної бази від
1 до 10 % та понад 10 %.
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Приклад
На підприємстві встановлені такі
відрядні розцінки: при виготовленні за місяць до 100 деталей відрядна розцінка становить 5 грн, за кожну деталь
понад завдання встановлюється розцінка
10 грн. За місяць працівник виготовив 120
деталей. Розрахуємо його заробітну плату за місяць.
Заробітна плата за відрядно-прогресивною одноступінчастою шкалою становитиме:
(100 шт. × 5 грн) + ((120 шт. – 100 шт.) ×
10 грн) = 700 грн.

У разі непрямої відрядної системи опла
ти праці сума заробітної плати працівників
обслуговуючих виробництв залежить від
заробітку працівників основного виробниПриклад
На підприємстві встановлені такі
відрядні розцінки: при виготовленні за місяць до 100 деталей відрядна розцінка становить 5 грн, при перевиконанні
вихідної бази на 1–10 % відрядна розцінка
збільшиться на 20 %, а в разі перевиконання вихідної бази на більш як 10 % — збільшення відрядної розцінки становитиме
50 %. За місяць працівник виготовив 150
деталей. Розрахуємо його заробітну плату за місяць.
Перевиконання вихідної бази в нашому
випадку становить 50 %, тож відрядна
розцінка за виготовлені понад завдання деталі збільшується також на 50 % і
становить 7,5 грн. Розрахуємо заробітну плату за відрядно-прогресивною двоступінчастою шкалою:
(100 шт. × 5 грн) + (50 шт. × 7,5 грн ) =
875 грн.
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цтва, які отримують зарплату за відрядною
системою, і встановлюється у відсотках від
загальної суми заробітку працівників того виробництва, яке вони обслуговують. Непрямі
відрядні розцінки визначаються диференційовано по кожному об’єкту обслуговування,
за індивідуальними або бригадними робочими місцями основних працівників.
Приклад
Працівнику обслуговуючого виробництва встановлена непряма
оплата праці. Він отримує 2 % від заробітку працівників основного виробництва. Заробіток останніх за місяць склав
200 000 грн. Розрахуємо заробітну плату
працівника обслуговуючого виробництва
за місяць.
Зарплата в разі непрямої оплати праці
становитиме:
200 000 грн × 2 % = 4000 грн.
За акордної системи оплати праці розмір
оплати праці встановлюється на весь обсяг
виконання робіт із визначенням терміну їх виконання. Тому акордну систему оплати праці
застосовують, як правило, в будівництві, сільському господарстві при оплаті праці членів
бригади за виконання завдання у встановлені
терміни. Для визначення загальної суми оплати за акордної системи складається наряд,
в якому зазначають повний перелік всіх робіт,
що входять у завдання; обсяги робіт; загальний розмір оплати за виконання завдання.
Загальний заробіток між членами бригади розподіляється відповідно до коефіцієнта
трудової участі або з урахуванням відпрацьованого часу.
У разі застосування колективної (бригадної)
відрядної системи оплати праці загальна заробітна плата нараховується всій бригаді (дільниці, цеху) за кінцевими результатами роботи виходячи з колективної відрядної розцінки.
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Приклад
Бригада із семи осіб виконала ремонт і наладку цеху за 44 години
робочого часу. Загальна вартість робіт
становить 60 000 грн. Чотири особи працювали по 8 годин (загалом 32 години),
а три — по 4 години (загалом 12 годин).
Розрахуємо зарплату цих працівників.
Чотирьом працівникам, які працювали по
8 годин, належить нарахувати:
60 000 грн ÷ 44 год × 32 год = 43 636,36 грн.
Кожному працівнику нараховується:
43 636,36 грн ÷ 4 = 10 909,09 грн.
Троє інших працівників, які працювали по
4 години, отримують:
60 000 грн ÷ 44 год × 12 год = 16 363,64 грн.
Кожному з них нараховується:
16 363,64 грн ÷ 3 = 5 454,55 грн.

Розподіл заробітної плати між членами
бригади може проводитися пропорційно відпрацьованому часу і тарифному коефіцієнту;
виходячи із тарифної заробітної плати і коефіцієнта приробітку; пропорційно середнім
розрядам виконуваної роботи і відпрацьованому часу; пропорційно базовим коефіцієнтам, що відображають рівень заробітної
плати членів бригади, з урахуванням відпрацьованого часу.
Для врахування дійсного внеску кожного
працівника в загальні результати праці застосовується коефіцієнт трудової участі.
Коефіцієнт трудової участі (КТУ) — це
узагальнена кількісна оцінка трудового внеску кожного працівника бригади залежно
від індивідуальної продуктивності та якості
роботи. Порядок визначення та застосування КТУ встановлюється загальними зборами
членів бригади і затверджується керівником
цеху (підприємства) за погодженням із цеховим (заводським) комітетом профспілки.
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Одиниця вважається базовим значенням
КТУ. Фактичний КТУ працівнику встановлюється однаковий, більший або менший
від базового залежно від індивідуального
трудового внеску в загальні результати. Коефіцієнт, більший одиниці, встановлюється
працівникам, які успішно виконують виробниче завдання бригади та мають високу продуктивність праці та хорошу якість продукції.
Критеріями підвищення КТУ є висока професійна майстерність, суміщення професій, підміна відсутнього члена бригади, продуктивне
використання устаткування, освоєння нової
техніки та наукової організації праці, економія матеріалів, електроенергії тощо. Критеріями зниження КТУ можуть бути несумлінне
ставлення до роботи, простої бригади з вини
працівника, невиконання виробничого зав
дання, порушення технологічної та трудової
дисципліни, порушення правил техніки безпеки тощо.
Приклад
Бригада з п’яти осіб виконала наладку устаткування. Загальна
вартість робіт — 50 000 грн. КТУ для
трьох працівників становить одиницю.
Для одного працівника воно підвищено до
1,2 за високу професійну майстерність,
а одному знижено за невиконання виробничого завдання до 0,8.
У такому разі для трьох працівників (КТУ 1)
зарплата становитиме:
50 000 грн ÷ 5 = 10 000 грн.
Для працівника з КТУ 1,2 зарплата дорівнюватиме:
10 000 грн × 1,2 = 12 000 грн.
Для працівника, КТУ якого становить 0,8:
10 000 грн × 0,8 = 8000 грн.
Для обліку виготовленої продукції (виконаних робіт) та відрядної заробітної плати
застосовуються різні первинні документи, пе-
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релік яких залежить від технології виробництва та організації праці на підприємствах. До
найпоширеніших з них належать:
 табель обліку робочого часу;
 наряд-лист на відрядні роботи;
 звіт про виготовлену продукцію (виконану роботу);
 список осіб, які працюють понаднормово;
 листок обліку простоїв;
 розподіл заробітку в бригаді;
 преміальні відомості.
Наведений перелік не є вичерпним, оскільки кожне підприємство затверджує та складає власні первинні документи з обліку відпо-
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відно до особливостей свого підприємства та
його діяльності.
Наряд-лист — це основний документ, в яко
му відображаються дані про запланований та
виконаний обсяг робіт, початок та закінчення
терміну їх виконання, наводяться дані про кількість відпрацьованих годин та заробітну плату
тощо.
Наряди-листи мають оформлюватися чітко
в календарній послідовності згідно із планом
виробництва. Їх оформлюють залежно від характеру роботи на одного працівника або на
бригаду. Якщо наряд оформлений на бригаду,
на його зворотному боці виконується розподіл
заробітку між її працівниками. 
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Майя Шурко,

начальник відділу організації надання
послуг роботодавцям Київського
міського центру зайнятості

Створення нових
робочих місць за державної

підтримки

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону
України «Про зайнятість населення» від 15 квітня 2013 р. № 347 (далі — Постанова № 347);
 Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 13 березня 2013 р. № 153 (далі — Порядок № 153);
 Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 15 квітня
2013 р. № 347 (далі — Порядок № 347);
 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ);
 Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття (далі — Фонд);
 Пенсійний фонд України (далі — ПФУ).

З

метою стимулювання роботодавців до
створення нових робочих місць Законом
№ 5067 регламентовано механізми компенсаційних виплат, пов’язаних з витратами зі сплати ЄСВ. Згаданим Законом передбачено три види фінансового стимулювання робо
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тодавців, які беруть активну участь у реалізації
державної політики зайнятості:
 за працевлаштування громадян на новостворені робочі місця із заробітною платою не
нижче трьох мінімальних (п. 3 ст. 24 Закону
№ 5067);
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 за працевлаштування на новостворені
робочі місця за направленням служби зайнятості безробітних із числа громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — громадяни «квотної» категорії)
(ст. 26 Закону № 5067);
 за працевлаштування безробітних суб’єк
тами малого підприємництва, які здійснюють
свою діяльність у пріоритетних видах економічної діяльності, на новостворені робочі місця за
направленням служби зайнятості (п. 2 ст. 27 Закону № 5067).
Фінансове стимулювання полягає в компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату
ЄСВ за кожну особу, працевлаштовану відповідно до умов отримання певної компенсації. Розміри компенсацій і умови їх отримання відрізняються залежно від виду компенсації.
Розглянемо докладніше види компенсацій та
практичні кроки їх отримання.

Компенсація ЄСВ за новостворені
робочі місця
Компенсація передбачена статтею 24 Закону
№ 5067 і виплачується роботодавцям, які починаючи з 2013 р.:
 протягом дванадцяти календарних місяців забезпечували створення нових робочих
місць;
 працевлаштовували на них працівників
(самостійно або за сприянням служби зайнятості);
 упродовж цього періоду щомісяця виплачували їм заробітну плату в розмірі не менше
ніж три мінімальні заробітні плати.
Роботодавцям компенсуються фактичні
витрати в розмірі 50 % суми нарахованого ЄСВ
за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, за умови збереження рівня заробітної
плати в розмірі не менше ніж три мінімальні
заробітні плати за кожну таку особу. Компенсація виплачується протягом наступних 12 кален-
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дарних місяців щомісяця за рахунок коштів державного бюджету України, передбачених у
бюджеті ПФУ.
Дія Порядку № 153, який визначає механізм виплати компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою ЄСВ, не поширюється на роботодавців,
які є:
 суб’єктами господарювання, утвореними
в результаті припинення іншої юридичної особи
протягом 12 місяців, що передували створенню
нового робочого місця;
 бюджетними установами.
Бюджетні установи не мають права отримувати компенсацію ЄСВ за працевлаштування громадян на новостворені робочі місця із
заробітною платою не нижче трьох мінімальних.
У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець
втрачає право на компенсацію.
Штатна чисельність працівників — це складений роботодавцем на перше число звітного
періоду перелік працівників (без урахування
прийнятих на тимчасову роботу), з якими
укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), що містить розмір окладу для конкретної посади (п. 1
Порядку № 153).
Хто виплачує компенсацію?
Компенсація виплачується управліннями
ПФУ в районах, містах, районах у містах, а також
у містах та районах (далі — органи ПФУ) шляхом
перерахування коштів з окремого рахунка
органу ПФУ на банківський рахунок робото
давця (п. 8 Порядку № 153).
У якому розмірі виплачується
компенсація?
Компенсація виплачується в розмірі 50 % від
суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, праце
влаштовану на нове робоче місце.
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Яке робоче місце вважається новоствореним?
Новостворене робоче місце — це робоче міс
це, яке створене:
 у зв’язку зі створенням нового суб’єкта
господарювання (крім того, що створений шляхом припинення);
 шляхом збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення
(зменшення) середньомісячної чисельності за
попередні 12 місяців;
 шляхом модернізації або зміни технології
виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника (пп. 12 п. 1 ст. 1 Закону
№ 5067).
Період виплати компенсації
Якщо роботодавець дотримав вимоги отримання компенсації (особа працевлаштована
шляхом укладення трудового договору на нове
робоче місце; протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору особа отримує заробітну плату в розмірі не менше ніж три мінімальні зарплати, протягом наступних 12 місяців
рівень заробітної плати цієї особи не знижується; в організації відсутні зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці), то
компенсація виплачується протягом наступ
них 12 місяців (п. 2 Порядку № 153).
Роботодавець втрачає право на отримання
компенсації, якщо:
 рівень заробітної плати особи, за яку компенсуються витрати на сплату ЄСВ, стає нижчим, ніж три мінімальні заробітні плати, та/або
 в організації зменшується штатна чисельність працівників або фонд оплати праці.
Як отримати компенсацію?
Відповідно до пункту 5 Порядку № 153 для
отримання компенсації роботодавець протягом
12 місяців з дня укладення трудового договору з
особою, працевлаштованою на нове робоче місце, має подати до органу ПФУ, в якому перебуває
на обліку як платник ЄСВ, довідку про виконання
роботодавцем умов компенсації частини фактич-
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Приклад
Працівника прийнято на роботу
4 квітня 2015 року.
Протягом 12 місяців з дня укладення
трудового договору (з 4 квітня 2015 р. по
3 квітня 2016 р.)  роботодавець виплачував цьому працівникові заробітну плату
в розмірі не менше ніж три мінімальні
зарплати.
Протягом наступних 12 місяців (з 4 квітня 2016 р. по 3 квітня 2017 р.) роботодавець має право отримувати  компенсацію
за умови, що протягом цього періоду рівень заробітної плати цієї особи не знижується, на підприємстві  відсутні зменшення штатної чисельності працівників
та фонду оплати праці.

них витрат, пов’язаних із ЄСВ (далі — Довідка), за
формою згідно з додатком до Порядку № 153.
Після подання роботодавцем Довідки розпочинається процес прийняття рішення про виплату компенсації, який відповідно до Порядку
№ 153 може тривати до 1,5 місяців, адже до початку виплати компенсації ПФУ має перевірити,
чи справді роботодавець дотримав умови отримання компенсації.
Так, протягом п’яти робочих днів з дня надходження Довідки орган ПФУ надсилає звернення до територіального органу Державної служби України з питань праці (Держпраці) щодо
підтвердження зазначеної в довідці інформації.
Територіальний орган Держпраці інформує
орган ПФУ про результати розгляду звернення
у місячний строк з дня його надходження (п. 6
Порядку № 153).
Протягом 10 днів після отримання інформації від Держпраці орган ПФУ аналізує дані,
які містяться у звіті щодо сум нарахованого
ЄСВ (зокрема про кількість створених робочих
місць та укладених трудових договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця,
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суми нарахованої заробітної плати таким особам за кожний місяць протягом 12 календарних
місяців після укладення трудового договору з
працівником), і приймає рішення про виплату
компенсації (п. 7 Порядку № 153).
Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, якщо трудовий договір
з особою, працевлаштованою на нове робоче
місце, розірвано та укладено з іншою особою,
працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж три
мінімальні заробітні плати в місяці сплати ЄСВ
сумарно за такими трудовими договорами (п. 9
Порядку № 153).
Отже, роботодавцю необхідно якнайшвидше
підібрати іншого працівника на «компенсаційне»
робоче місце з урахуванням того, щоб рівень заробітної плати в місяці звільнення працівника
становив не менше ніж три мінімальні заробітні
плати сумарно за обома трудовими договорами — зі звільненим та прийнятим працівником.
Періоди компенсації ЄСВ і страховий стаж
Період, за який роботодавцю виплачується компенсація, обліковується в Державному
реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування як період, за який
сплачено ЄСВ у повному обсязі (п. 12 Порядку
№ 153).
Отже, відповідні періоди зараховуються до
страхового стажу (як пенсійного, так і для оплати листків непрацездатності) без жодних особ
ливостей чи винятків.

Компенсація ЄСВ за працевлаштування безробітних з числа громадян
«квотної» категорії
Компенсація полягає в тому, що роботодавцю
щомісяця (протягом року) компенсуються фактичні витрати в розмірі ЄСВ за відповідну особу
за місяць, за який сплачено ЄСВ, у разі праце
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Компенсація полягає в тому, що
роботодавцю щомісяця (протягом
року) компенсуються фактичні
витрати в розмірі ЄСВ за відповідну
особу за місяць, за який сплачено ЄСВ
влаштування громадян «квотної» категорії, яким
надано статус безробітного. Для надання компенсації мають виконуватися такі умови працевлаштування:
 на нове робоче місце;
 за направленням центру зайнятості;
 строком не менше ніж на два роки.
Компенсація виплачується за працевлаштування безробітних з числа громадян «квотної»
категорії, перелік яких наведено в частині першій статті 14 Закону № 5067 (крім п. 7):
 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 особи, звільнені після відбуття покарання
або примусового лікування;
 молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних
і вищих навчальних закладах (протягом шести
місяців після закінчення або припинення навчання) і яка вперше приймається на роботу;
 молодь, яка звільнилася зі строкової
військової або альтернативної (невійськової)
служби (протягом шести місяців після звільнення зі служби) і яка вперше приймається на
роботу;
 особи, яким до настання права на пенсію
за віком відповідно до статті 26 Закону № 1058
залишилося 10 і менше років;
 інваліди, які не досягли пенсійного віку,
встановленого статтею 26 Закону № 1058;
 один з батьків або особа, яка їх замінює,
і має на утриманні дітей віком до шести років;
 один з батьків або особа, яка їх замінює,
і виховує без одного з подружжя дитину віком
до 14 років або дитину-інваліда (до 18 років);
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 один з батьків або особа, яка їх замінює,
і утримує без одного з подружжя інваліда з
дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалід
ності).

Компенсація ЄСВ за
працевлаштування суб’єктами
малого підприємництва,
які здійснюють діяльність
у пріоритетних видах економічної
діяльності
Компенсація полягає в тому, що роботодавцю — суб’єкту малого підприємництва, який
здійснює свою діяльність за пріоритетними видами економічної діяльності, визначеними Постановою № 347, щомісячно (протягом року)
здійснюється компенсація фактичних витрат у
розмірі ЄСВ за відповідну особу за місяць, за
який він сплачений.
Компенсація надається за умови працевлаштування на нове робоче місце за направленням центру зайнятості безробітних строком не
менше ніж на два роки.
Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця.
Умови отримання роботодавцями компенсації другого та третього виду різні, однак порядок та механізм її отримання однакові.
Дія Порядку № 347, який визначає механізм
компенсації роботодавцям витрат у розмірі
ЄСВ, не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.
Компенсація не виплачується, якщо робо
тодавець:
 має заборгованість зі сплати ЄСВ та/або
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу
про банкрутство.
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Джерела виплати компенсації
Компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі
працевлаштування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний,
але якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається).
Які місця вважаються новими робочими
місцями?
Робочі місця, створені у зв’язку з утворенням
нового суб’єкта господарювання (крім тих, що
утворені шляхом припинення), вважаються новими протягом 12 місяців з моменту утворення
нового суб’єкта господарювання.
У разі створення нового робочого місця шляхом збільшення штатної чисельності працівників
за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців збільшенням штатної чисельності у звітному періоді
вважається:
 для юридичних осіб — збільшення складу
працівників, які працюють на умовах трудових
договорів, порівняно з попереднім звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;
 для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб — збільшення чисельності най
маних працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (за винятком
строкових).
Для підтвердження факту відсутності зменшення середньомісячної чисельності працівників проводиться порівняння середньооблікової
кількості працівників за місяць, у якому створене нове робоче місце, із середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують місяцю створення нового
робочого місця (п. 4 Постанови № 437).
У якому розмірі виплачується компенсація?
Компенсація виплачується в розмірі 100 %
суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, праце
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влаштовану за направленням центру зайнятості
на нове робоче місце, строком не менше ніж на
два роки.
Період виплати компенсації
Компенсація виплачується протягом одного
року з дня працевлаштування зареєстрованого
безробітного.
Як отримати компенсацію?
Для отримання компенсації роботодавцю
необхідно подати до центру зайнятості заяву
довільної форми та довідку (форма довідки
наведена в додатку до Порядку № 347).
Згідно з пунктом 8 Порядку № 347 документи для отримання компенсації подаються
упродовж двох місяців з дня працевлаштування безробітних за направленням центру
зайнятості.
Центр зайнятості приймає рішення про
виплату роботодавцю компенсації протягом
п’яти робочих днів. Підставами для прийняття рішення є:
 надані роботодавцем заява та довідка;
 персональні дані про працевлаштовану
особу, якими володіє служба зайнятості;
 дані ПФУ, у т. ч. щодо працевлаштування особи на нове робоче місце, відсутність у
роботодавця заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 дані державного реєстратора про те, чи
не порушено стосовно роботодавця справи
про банкрутство та чи не визнано роботодавця банкрутом.
Кошти на рахунок роботодавця центр зай
нятості перераховує до 30 числа наступного
за звітним місяця.
У разі зміни місцезнаходження роботодавця — юридичної особи або місця проживання
роботодавця — фізичної особи — підприємця
компенсацію виплачує центр зайнятості, який
її розпочав (п. 10 Порядку № 347).
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Як не втратити право на компенсацію ЄСВ
після звільнення працівника?
Відповідно до пунктів 7 та 14 Порядку
№ 347 у разі звільнення працівника, за якого
виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування:
 сума виплачених коштів повертається в
повному обсязі до бюджету Фонду (або до Фонду соціального захисту інвалідів, якщо роботодавець отримує компенсацію за працевлаштування інваліда) або
 на відповідне робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний (якщо
компенсація здійснювалася відповідно до ст. 26
Закону № 5067, безробітний із числа громадян
«квотної» категорії).
Щоб не втратити право на компенсацію
ЄСВ після звільнення працівника, необхідно
звернутися до служби зайнятості за допомогою в підборі працівника на місце, що звільнилося. При цьому тривалість виплати компенсації та строк працевлаштування обчислюватимуться сумарно.
Про звільнення працівника, за якого роботодавцю компенсується ЄСВ, слід повідомити
службу зайнятості протягом п’яти днів після
його звільнення.
Чи можна перевести працівника, за якого
отримуємо компенсацію, на іншу посаду?
Законом № 5067 передбачено компенсацію за працевлаштування безробітного. Для
отримання компенсації важливим є факт пра
цевлаштування та подальшої роботи особи,
а не те, яку посаду вона обіймає. За бажанням працівника роботодавець може перевести працівника, за якого перераховується
компенсація, на інше постійне робоче місце.
При цьому умови праці та гарантії зайнятості, встановлені на день працевлаштування, не
мають бути погіршені.
Кадровик України
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Чи може роботодавець отримати компенсацію
ЄСВ, якщо не за направленням центру
зайнятості підбере та працевлаштує
працівника?
Ні, оскільки відповідно до Закону № 5067 фактичні витрати в розмірі ЄСВ компенсуються роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче
місце громадян, яким надано статус безробітного,
за направленням служби зайнятості України.
Чи впливає на виплату компенсації
досягнення працівником пенсійного віку
чи зняття інвалідності?
Якщо працівнику, за якого виплачується
компенсація:
 призначають пенсію за віком у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26
Закону № 1058;
 призначають пенсію на пільгових умовах
або за вислугою років;
 встановлюють (знімають) інвалідність,
але працівник продовжує працювати, то виплата роботодавцю компенсації продовжується
до закінчення встановленого строку отримання
компенсації (п. 7 Порядку № 347).
Чи вигідна роботодавцю компенсація ЄСВ?
Розмір компенсації розраховується на підставі даних Державного реєстру загальнообо
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в’язкового державного соціального страхування
за формулою:
Рв = ЗП × Рєв × 0,01,
де Рв — сума ЄСВ, що підлягає компенсації;
ЗП — заробітна плата працівника, з якої
сплачено ЄСВ;
Рєв — відсоток ЄСВ.
Наприклад, візьмемо за основу заробітну
плату працівника, що становить 5000 грн. Розмір ЄСВ — 22 %. Розмір ЄСВ, нарахованого на
заробітну плату в сумі 5000 грн, — 1100 грн.
Компенсація фактичних витрат роботодавця
зі сплати ЄСВ за працівника протягом 12 місяців — 13,2 тис. грн.
Отже, якщо протягом року роботодавець
створить 10 нових робочих місць і працевлаш
тує на них 10 безробітних, фінансовий зиск для
нього за рік сягатиме 130,2 тис. грн.
Як свідчить практика, відшкодування
ЄСВ — не дуже складний механізм і для роботодавця не накладний, оскільки не потребує додаткових паперів та додаткових затрат
робочого часу фахівців підприємства. Також, що не менш важливо, це не передбачає
контрольних перевірок ні службою зайнятості, ні контролюючими органами. 
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Олена Охріменко,

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

Пенсійне забезпечення
державних службовців
Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889);
 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ (далі — Закон № 3723);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон №1058);
 Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25 березня
2016 р. № 229 (далі — Порядок № 229).

З

1 травня 2016 р. набув чинності Закон
№ 889, яким передбачено певні особливості пенсійного забезпечення державних
службовців. Згідно з пунктом 2 розділу XI
«Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону,
втратив чинність Закон № 3723 (крім статті 37, що
застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і
12 розділу XI Закону № 889).

Пунктами 10 та 12 розділу XI «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону № 889 передбачено право державних службовців, за певних
умов, на призначення пенсії за віком відповідно
до статті 37 Закону № 3723.
Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також пенсії за віком особам, які не
мають права на призначення пенсії відповідно
до статті 37 Закону № 3723, призначаються за
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нормами Закону № 1058, як передбачено статтею 90 Закону № 889.
На призначення пенсії за Законом № 889 у
порядку, визначеному для осіб, які мають не
менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців (ст. 37 Закону № 3723), можуть розраховувати дві категорії осіб:
 державні службовці, які на день набрання
чинності Законом № 889 (на 1 травня 2016 р.)
обіймають посади державної служби та мають
не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних
службовців, визначених статтею 25 Закону
№ 3723 та актами КМУ;
 особи, які на день набрання чинності
Законом № 889 мають не менш як 20 років
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стажу на посадах, віднесених до відповідних
категорій посад державної служби, визначених
статтею 25 Закону № 3723 та актами КМУ.
Слід зазначити, що статтею 25 Закону
№ 3723 визначено сім категорій посад державних службовців, залежно від яких встановлювались ранги держслужбовців.
Якщо в статті 25 Закону № 3723 не визначено певного державного органу, посади в
якому віднесено до відповідних категорій посад
державної служби, під час визначення права
особи на пенсію держслужбовця слід керуватись нормативно-правовими актами (постановами та розпорядженнями КМУ), якими в
подальшому такі посади було віднесено до
посад державної служби.
У разі визначення права особи на призначення пенсії за Законом № 889 слід за записами
трудової книжки, в необхідних випадках і з
долученням інших документів, аналізувати відповідність займаної особою посади посадам,
визначеним у статті 25 Закону № 3723 та актах
КМУ.
Основним критерієм, за яким слід визначати
можливість зарахування того чи іншого періоду
роботи особи на посаді державного службовця
до стажу, який дає право на призначення пенсії
відповідно до статті 37 Закону № 3723, є встановлення, за займаною посадою, відповідного
рангу.
Щодо постанови КМУ від 25 березня 2016 р.
№ 229, якою затверджено Порядок № 229, то в
пункті 4 цього Порядку зазначено, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону № 889, якою визначено посади, робота на яких зараховується до
стажу державної служби, що дає право на встановлення державному службовцю надбавки за
вислугу років, надання додаткової оплачуваної
відпустки.
Таким чином, стаття 46 Закону № 889 та
Порядок № 229 не застосовуються під час
визначення стажу, що дає право на пенсію відповідно до статті 37 Закону № 3723.
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Приклад
Гр. К. у період із січня 2004 р. по
березень 2009 р. працював на посаді секретаря селищної ради (виборна
посада в органах місцевого самоврядування), з 16 квітня 2009 р. по 26 травня
2016 р. — на посаді начальника відділу
державної адміністрації (посада віднесена до категорій посад державної
служби). Зважаючи на те, що відповідно до пункту 10 розділу XI «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону № 889
право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723 мають державні службовці, які станом
на 1 травня 2016 р. обіймають посади
державної служби та мають не менш
як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723 та актами КМУ,
право на пенсію за вказаним Законом у
гр. К. відсутнє. Стаж, який дає право
на такий вид пенсії, становить сім років один місяць 10 днів. Робота на виборній посаді секретаря сільської ради
не зараховується до стажу, який дає
право на пенсію державного службовця, оскільки за вказаною посадою встановлено ранг посадової особи органів
місцевого самоврядування.

Пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723
особам, які з урахуванням вимог, визначених у
пунктах 10 та 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889, мають право
на їх призначення, призначаються за умови
досягнення пенсійного віку для чоловіків —
62 років, для жінок — віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058, та за наявності
страхового стажу для чоловіків — 35, для
жінок — 30 років.
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Приклад
Гр. М. у період з квітня 1992 р.
по березень 2005 р. працював
на посадах головного спеціаліста, начальника відділу районної державної адміністрації, з квітня 2005 р. по липень
2014 р. — начальником відділу обласної
державної адміністрації. Займані посади як у районній, так і в обласній адміністрації віднесені до категорій посад
державної служби. Зважаючи на те,
що гр. М. відпрацював на посадах, віднесених до відповідних категорій посад
державної служби, понад 20 років, у разі
досягнення пенсійного віку він матиме
право на пенсію відповідно до статті 37
Закону № 3723.

До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають державні службовці — чоловіки 1955 р. н. і старші після досягнення ними
такого віку:
 60 років — які народилися по 31 грудня
1952 р.;
 60 років 6 місяців — які народилися з
1 січня 1953 р. по 31 грудня 1953 р.;
 61 рік — які народилися з 1 січня 1954 р.
по 31 грудня 1954 р.;
 61 рік 6 місяців — які народилися з 1 січня
1955 р. по 31 грудня 1955 р.
Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 % суми їх заробітної плати,
з якої було сплачено єдиний внесок на загально
обов’язкове державне соціальне страхування,
а особам, які на час звернення за призначенням
пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 60 % заробітної плати працюючого держслужбовця.
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Крім того, оскільки Законом № 889 (ст. 50)
змінено механізм визначення заробітної плати
державних службовців, підстави для застосування нормативно-правових актів, прийнятих до
набрання чинності цим Законом, під час визначення заробітної плати для обчислення пенсій відповідно до статті 37 Закону № 3723 немає.
Слід зазначити, що пенсія відповідно до статті 37 Закону № 3723 призначається незалежно
від факту роботи, в тому числі на державній
службі.
Проте слід враховувати порядок виплати
пенсій, який діє по 31 грудня 2016 р. (ст. 47
Закону № 1058), згідно з яким пенсії в період
роботи, зокрема на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус
суддів», не виплачуються.
У період роботи на інших посадах/роботах
пенсія, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі
85 % призначеного розміру, але не менше 150 %
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність.
Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до Закону № 3723 поновлюється.
Зазначенні вище обмеження щодо виплати
пенсій не застосовуються до:
 інвалідів I та II груп;
 інвалідів війни III групи;
 учасників бойових дій;
 осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від
22 жовтня 1993 р. № 3551-XII;
 осіб, визначених пунктом 3 Прикінцевих
положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 р. № 911-VIII. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Яку позначку в розділі «Категорія особи» повідомлення про прийнят
тя працівника на роботу потрібно ставити в разі працевлаштування
внутрішнього сумісника, трудова книжка якого перебуває на підпри
ємстві?
Частина третя статті 23 КЗпП зобов’я
зує роботодавців повідомляти про
прийнятих працівників центральний
орган виконавчої влади, яким є Державна фіскальна служба України (далі — ДФСУ).
Положеннями постанови КМУ від 17 червня
2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413) визначено, що роботодавець подає повідомлення
про прийняття працівника на роботу або засобами електронного зв’язку з використанням
електронного цифрового підпису відповідальних
осіб згідно з вимогами законодавства у сфері
електронного документообігу та електронного
підпису, або на паперових носіях разом із копією
в електронній формі, або на паперових носіях,
якщо трудові договори укладено не більше ніж із
п’ятьма особами.
Повідомлення подається на одну особу, яка
може належати до однієї з таких категорій: най
мані працівники з трудовою книжкою або без
неї. Перша категорія позначається цифровим кодом 1, друга — 2.
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Найманим працівником з трудовою книжкою
вважається працівник, прийнятий на основне
місце роботи з наданням усього переліку необхідних документів, у т. ч. трудової книжки.
Найманими працівниками без трудової
книжки слід вважати тих, хто працевлаштовує
ться на підприємство за певних умов. Це, зокрема, особи, які:
 працевлаштовуються на роботу вперше;
 подають до відділу кадрів стандартний
пакет документів, натомість подання трудової
книжки законодавством для них не передбачено
(сумісники);
 не можуть надати трудової книжки у зв’язку
з відсутністю доступу до неї внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного
захисту України, або проведення антитерористичної операції на території, де вони раніше працювали (працівники підприємств, розташованих
у зоні АТО) та вимушені були переїхати до інших
регіонів України у зв’язку з тимчасовою окупацією (внутрішньо переміщені особи).
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Особам, які працевлаштовуються вперше,
трудову книжку оформляють на першому місці
роботи.
На осіб, які працевлаштовуються за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем
основної роботи.
Працівникам підприємств, розташованих у
зоні антитерористичної операції або на території
тимчасово окупованої Автономної Республіки
Крим, новий роботодавець видає дублікат трудової книжки.
Отже, вищезазначені особи приймаються
на підприємство без трудової книжки, тому в
розділі 4 «Категорія особи» повідомлення про
прийняття працівника на роботу слід ставити
відмітку 2.
Окремо зазначимо, що сумісниками вважаються працівники, які виконують, крім
своєї основної, іншу регулярно оплачувану
роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві. На практиці визначають
два види сумісництва — внутрішнє та зовнішнє. Якщо на тому ж підприємстві укладено
ще один трудовий договір — це слід кваліфікувати як внутрішнє сумісництво, якщо на
іншому — зовнішнє. Розмежувань між внутрішнім та зовнішнім сумісництвом Поста
нова № 413 не містить, тому можна зроби-

ти висновок, що йдеться про працівниківсумісників загалом.
Разом з тим Держпраці на своєму офіційному
сайті надала роз’яснення, що під час прийняття
працівника на роботу на умовах сумісництва
(внутрішнього або зовнішнього) обов’язковим є
укладання трудового договору, який оформлюється шляхом видання наказу чи розпорядження
власника або уповноваженого ним органу, та подання повідомлення про прийняття працівника
на роботу до територіальних органів Державної
фіскальної служби за місцем обліку їх як платників ЄСВ у порядку, встановленому КМУ.
Що стосується подання до ДФСУ повідом
лення про прийняття працівника на роботу за
сумісництвом, то не слід сприймати такого працівника як особу, що вже працевлаштована. Незважаючи на те, що йдеться про одну й ту саму
особу, яка вже перебуває в трудових відносинах
з цим підприємством, з нею укладається новий
трудовий договір про внутрішнє сумісництво.
Окрім цього, обчислення заробітної плати сумісників (внутрішні не є винятком) має свої нюанси,
що стосуються нарахування ЄСВ.
Тому для внесення правильної інформації в
розділі 4 «Категорія особи» повідомлення доцільно зазначати цифровий код 2, яким і буде
визначено статус працівника — внутрішнього
сумісника.

Чи компенсує управління праці та соціального захисту населення ви
плату грошової допомоги працівникам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у разі скорочення штату працівників
відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП?
Так, компенсує, але за певних умов.
Відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП
трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності може
бути розірваний роботодавцем у разі змін в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідації, ре-
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організації, банкрутства або перепрофілювання
підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.
У разі припинення трудового договору згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП працівнику виплачуються всі належні суми: заробітна плата,
грошова компенсація за невикористану від-
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пустку та вихідна допомога в розмірі не менше
середнього місячного заробітку згідно зі статтею 44 КЗпП. Роботодавець обов’язково має
дотримуватися цієї норми незалежно від додаткових пільг працівника.
Під час проведення процедури скорочення
штату роботодавцю слід врахувати пільги, що
надаються працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Наголосимо, що в разі скорочення чисельності або штату такі працівники користуються переважним
правом на залишення на роботі, проте якщо
звільнення не уникнути, вони мають право на
виплату допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати згідно з пунктом 7
частини першої статті 20 та пунктом 1 частини
першої статті 21 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від
28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі — Закон
№ 796).
Зауважимо, що у вищезгаданих пунктах
йдеться про працівників, віднесених до 1 і 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Але Законом № 796 передбачена та сама пільга також для учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, які належать до 3 категорії (п. 1 частини
першої ст. 22 Закону № 796). Тому наголосимо,
що під час звільнення за скороченням ці пільги не поширюються на постраждалих від Чорнобильської катастрофи осіб, віднесених до 3
категорії, водночас розповсюджуються лише
на учасників ліквідації наслідків аварії цієї категорії.
Оскільки Закон № 796 для таких працівників є спеціальним порівняно з КЗпП, ця допомога виплачується окремо від вихідної допомоги,
передбаченої статтею 44 КЗпП. Виплата усіх
належних працівнику сум має проводитися в
день звільнення (ст. 116 КЗпП). Тому підприємство виплачує цю допомогу з власних коштів,
але має право на отримання компенсації згідно з нормами Порядку використання коштів
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державного бюджету для виконання програм,
пов’язаних із соціальним захистом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою КМУ
від 20 вересня 2005 р. № 936 (далі — Порядок
№ 936), яким врегульовано механізм таких виплат. Фінансування цих витрат здійснюється за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених
законодавством відповідно до статті 63 Закону
№ 796 та пункту 4 Порядку № 936.
Виплата допомоги в трикратному розмірі
середньомісячної заробітної плати в разі вивільнення працівників у разі скорочення чисельності або штату передбачена підпунктом 6
пункту 4 Порядку № 936. Вона проводиться
центрами по нарахуванню і виплаті соціальних
допомог, структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення.
Ця допомога виплачується за місцем основ
ної роботи працівників відповідно до розрахункових даних, поданих до управлінь праці та соціального захисту населення.
Разом з тим для отримання компенсації
підприємства реєструються управліннями соціального захисту населення та не пізніше ніж
за два місяці до початку кожного бюджетного
року подають таку інформацію (п. 6 Порядку
№ 936):
 відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів;
 списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера;
 графік відпусток громадян та розрахунок
витрат для додаткової відпустки на наступний
бюджетний рік.
У разі зміни зазначених відомостей і списків
громадян підприємство протягом 20 днів наступного місяця повідомляє про такі зміни розпорядників коштів.
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Окрім цього, до 25 числа місяця, за який
проводиться нарахування, підприємства мають
подати до уповноваженого органу:
 документи про розрахункові витрати,
пов’язані з виплатою компенсацій та допомоги;
 реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються
прізвище, ім’я та по батькові, категорія, номер
посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та
вид допомоги.
Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання
розрахункових документів до управлінь со-

ціального захисту населення та правильність
призначення й нарахування компенсаційних
виплат та допомоги певних видів.
У разі потреби одержану інформацію, подану підприємствами, підрозділи уповноваженого органу звіряють щодо правомірності нарахування виплат та компенсацій з інформацією, що міститься у відділах персоніфікованого
обліку.
Після всіх виконаних дій кошти, виплачені
за рахунок роботодавця працівнику, віднесеному до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсуються підприємству.

Чи надається працівнику інший день відпочинку за роботу у вихідний
на попередній посаді в разі його переведення на іншу роботу на тому
самому підприємстві?
Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін на підставі статті
72 КЗпП наданням іншого дня відпочинку або оплатою в подвійному розмірі.
Відповідно до частини першої статті 71 КЗпП
робота у вихідні дні забороняється. Залучення
окремих працівників до роботи у встановлені
для них вихідні дні допускається лише у виняткових випадках, що передбачені частиною другою статті 71 КЗпП і тільки з дозволу виборного
органу первинної профспілкової організації підприємства або профспілкового представника.
Вичерпний перелік випадків, наведених у цій
статті, передбачає такі ситуації:
 для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
 для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу життя
чи нормальні життєві умови людей, призвести до
загибелі або псування майна;
 для виконання невідкладних, наперед не
передбачених робіт, від негайного виконання
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яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих
підрозділів;
 для виконання невідкладних вантажнорозвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення і
призначення.
Зазвичай про необхідність залучення працівників до роботи у вихідний день керівника
підприємства, як правило, повідомляє керівник відділу (структурного підрозділу). Це відображається в доповідній записці, в якій описуються причини, що призвели до залучення
окремих працівників до роботи в такі дні.
Після отримання згоди профспілки на роботу у вихідний день працівник має визначитися з формою компенсації та узгодити її з
роботодавцем.
Отримання від працівника згоди (або відмови) на роботу у вихідні дні законодавством
не передбачено. Утім, залучений до роботи
у такий день працівник повинен виконувати
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лише роботи, передбачені умовами трудового договору. У разі його залучення до виконання будь-якої іншої роботи він має право
відмовитися від її виконання.
Незважаючи на те, що порядок визначення
за згодою сторін конкретного дня відпочинку,
який має бути наданий в порядку компенсації
за роботу у вихідний, законодавчо не врегульований, підтвердженням досягнутої згоди
щодо такої форми компенсації, як надання
іншого дня відпочинку, може стати заява працівника з резолюцією керівника.
Якщо формою компенсації обрано саме
надання іншого дня відпочинку, працівник в
заяві одразу може зазначити дату такого дня.
Якщо ж працівник ще не визначився з датою,
він має право її не вказувати.
Причини й умови залучення працівників
до роботи у вихідний день мають бути визначені наказом роботодавця. Інший день
відпочинку доцільно також вказати в цьому
наказі, але якщо цього не зроблено, працівник не має права самостійно визначати інший день відпочинку. Пунктом 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів»
від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9) передбачено, що самовільне використання іншого дня відпочинку дає право
роботодавцю звільнити працівника за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП).
Оскільки йдеться про відступ від правил
щодо мінімальної тривалості щотижневого
безперервного відпочинку (ст. 70 КЗпП), день
відпочинку, в порядку компенсації за роботу у
вихідний день, має надаватися за можливості
через найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний. Такої думки дотримуються
спеціалісти Мінсоцполітики України в листі від
19 вересня 2012 р. № 321/13/133-12 (повний
текст листа див. на с. 18).
Що стосується випадку, наведеного в запитанні, кадровій службі варто тримати цю ситуацію на контролі. Якщо надання таких днів на
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підприємстві відбувається періодично, для відстеження та використання працівниками днів
відпочинку, як варіант, можна вести окремий
журнал обліку для внутрішнього використання
кадровою службою.
Питання щодо термінів надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний законодавством не визначено, а тому сторони
можуть домовитися про надання такого дня
навіть після тривалого часу.
Для уникнення гострих ситуацій під час
звільнення або переведення, використання
такого дня варто прописати в колективному
договорі. Водночас переведення працівника
на іншу посаду за наявності вчасно невикористаного іншого дня відпочинку за роботу у
вихідний день може мати певні наслідки.
Зважаючи на те, що законодавство про
працю не дає чіткого визначення, що таке переведення працівника на іншу роботу, для його
тлумачення слід звернутися до пункту 31 Пос
танови № 9. У ньому роз’яснено, що переведенням на іншу роботу вважається доручення
працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній
трудовим договором.
Оскільки інший день відпочинку передбачався за виконання певної роботи до переведення на іншу посаду, на новій посаді після переведення він надаватися не повинен,
адже на цей час працівник виконує зовсім
іншу роботу. Але може статися так, що під
час звільнення працівник, якому інший день
відпочинку за роботу у вихідний не було надано, може вимагати розірвання трудового
договору за власним бажанням у зв’язку із
невиконанням роботодавцем законодавства
про працю, умов колективного чи трудового
договору (а саме ненадання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний) згідно з частиною третьою статті 38 КЗпП. А це тягне за
собою виплату вихідної допомоги в розмірі
не менше тримісячного середнього заро
бітку.
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Як провести скорочення штату, якщо всі посади, які скорочувати
муться, суміщувані працівниками підприємства?

Розірвання трудових договорів з ініціативи роботодавця може відбуватися в разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації,
банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП.
Скорочення чисельності або штату працівників підприємства — поняття не тотожні, хоча законодавець виніс їх окремим пунктом.
Чисельність працівників — це списочний
склад працюючих, і скорочення чисельності
працівників передбачає зменшення їх кількості. Штат працівників — це сукупність посад,
установлених штатним розписом підприємства. Тому скорочення штату призводить до
зміни штатного розпису за рахунок ліквідації
певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами (лист Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 квітня 2011 р. № 114/06/187-11; повний
текст листа див. на с. 19). Отже, у разі скорочення чисельності працівників скорочується
саме їх кількість, а не кількість посад, а в разі
скорочення штату — скорочується і чисельність працівників, і кількість посад.
Під час скорочення чисельності або штату
працівників роботодавцю необхідно виконати
певні послідовні дії:
 повідомити первинну профспілкову організацію (за наявності) про заплановане скорочення;
 прийняти рішення та видати наказ з основ
ної діяльності щодо скорочення чисельності або
штату;
 виконати підготовчі заходи до звільнення,
враховуючи обмеження на звільнення та переважне право на залишення на роботі;
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 попередити працівників про скорочення
(не менш як за два місяці);
 подати інформацію про масове вивільнення працівників до служби зайнятості (у разі необхідності);
 отримати згоду профспілки;
 звільнити працівників.
При цьому роботодавець має додержуватися
норм законодавства, що регулюють звільнення
працівників за скороченням, зокрема це зміни в
організації виробництва і праці.
Щоб не помилитися в застосуванні законодавчих норм, повернемося до поставленого запитання, суть якого полягає в скороченні саме
суміщуваних працівниками підприємства посад.
Зазначимо, що суміщення професій (посад) — це виконання працівником разом зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) протягом робочого часу за основною посадою. Для встановлення суміщення у
штатному розписі підприємства має бути передбачена вакантна посада. Суміщення може бути
встановлено як за погодженням роботодавця з
працівником, що відображається в заяві працівника, так і на підставі прийнятого роботодавцем
рішення. Все це оформляється кадровим наказом, в якому вказують назву професії (посади),
за якою відбуватиметься суміщення, та розмір
доплати. Зауважимо, що запис про суміщення до
трудової книжки та особової картки працівника
не вноситься.
Наголосимо, що норма пункту 1 статті 40
КЗпП дещо схожа з нормою, викладеною в частині третій статті 32 КЗпП, — мається на увазі
зміна в організації виробництва і праці. У зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліКадровик України
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фікацією чи посадою, до якої належить і суміщення професій.
Зважаючи на факт суміщення посад, прий
няття працівників на роботу (тобто укладення
окремого трудового договору) за цими посадами не відбувалося, а тому звільнення працівників у зв’язку зі скорочення їх штату вбачається
неправомірним. Адже скорочуватимуться ті посади, які суміщують працівники підприємства.
У цьому випадку може відбуватися припинення
або скасування суміщення.
Якщо суміщення було встановлене на певний строк, його припинення відбувається без
видання окремого наказу. Якщо терміну не було
встановлено, працівник має право припинити
суміщення з власної ініціативи, надавши роботодавцю заяву.
Разом з тим суміщення може бути скасовано і з ініціативи роботодавця. У такому випадку
згідно із статтею 32 КЗпП працівника необхідно попередити про зміну істотних умов праці,
а саме скасування суміщення посад, за два місяці. У цьому разі також видається наказ з основної
діяльності.
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Після закінчення цього терміну працівник
може продовжити свою роботу в нових умовах,
тобто вже без встановлення суміщення та обій
маючи свою основну посаду. У разі відмови від
продовження роботи в нових умовах (як у випадку скасування суміщення) він підлягатиме
звільненню за пунктом 6 статті 36 КЗпП.
У такому разі роботодавцю необхідно:
 прийняти рішення та видати наказ з ос
новної діяльності про заплановане запровадження змін істотних умов праці;
 попередити працівників про ці зміни не
пізніше ніж за два місяці;
 отримати згоду/незгоду працівників на
продовження роботи в нових умовах;
 звільнити працівників, які відмовилися
працювати в нових умовах.
У будь-якому разі (чи працівника було звільнено за пунктом 6 статті 36 КЗпП, чи відбулося
припинення/скасування суміщення), якщо в посадах, що суміщувалися, більше немає потреби,
вони можуть бути виведені зі штатного розпису
шляхом видання наказу про внесення до нього
змін. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у серпні та вересні 2016 року*
Професійні свята в серпні
та вересні 2016 року

СЕРПЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Робочих днів — 22; вихідних — 8; святкових і неробочих днів – 1 (24 серпня —
День Незалежності України); скорочений робочий день — 23 серпня.
Норма тривалості робочого часу — 175 годин.

ВЕРЕСЕНЬ
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 — 22; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу — 176 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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02.08 День високомобільних
десантних військ
04.08 День Національної поліції
України
07.08 День Повітряних сил
Збройних сил України
08.08 День військ зв’язку
14.08 День працівників
ветеринарної медицини
14.08 День будівельника
15.08 День археолога
19.08 День пасічника
27.08 День авіації України
28.08 День шахтаря
01.09. Д
 ень знань
02.09 День нотаріату
04.09 День підприємця
10.09 День працівників військовомобілізаційної роботи,
територіальної та цивільної
оборони органів внутрішніх
справ
10.09 День українського кіно
10.09 День фізкультури і спорту
11.09 День танкістів
11.09 День працівників нафтової,
газової та нафтопереробної
промисловості
13.09 День програміста (традиц.)
17.09 День рятівника
17.09 День фармацевтичного
працівника
17.09 День винахідника і
раціоналізатора
18.09 День працівника лісу
25.09 День машинобудівника   
27.09 День туризму  
30.09 Всеукраїнський день
бібліотек  
30.09 Міжнародний день
перекладача (традиц.)
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Бюджетна сфера

Олена Морєва,

економіст-аналітик

Сумісництво та
суміщення у навчальних

закладах

Працівниця обіймає посаду архіваріуса у
ВНЗ I–II рівнів акредитації державної форми
власності. Чи має вона право в цьому ж навчальному закладі працювати на 0,5 ставки на
посаді інспектора з кадрів? Який графік роботи
слід встановити працівниці, якщо архіваріусом
вона працює з 08:30 до 17:30?
Робота за сумісництвом працівників держав
них підприємств, установ та організацій регулю
ється постановою КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245
та Положенням про умови роботи за сумісниц
твом працівників державних підприємств, уста
нов і організацій, затвердженим наказом Мін
праці, Мін’юсту та Мінфіну України від 28 червня
1993 р. № 43.
За умови роботи за сумісництвом з працівни
ком укладається трудовий договір, присвоюєть
ся новий табельний номер. Тривалість роботи за
сумісництвом не може перевищувати чотирьох
годин на день і повного робочого дня у вихідний
день. Оплата праці сумісників провадиться за
фактично виконану роботу.
Загальна тривалість роботи за сумісництвом
працівників державних підприємств протягом
місяця не повинна перевищувати половини мі
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сячної норми робочого часу. Оскільки згідно із
статтею 50 КЗпП тривалість робочого часу пра
цівників не може перевищувати 40 годин на тиж
день, тривалість роботи за сумісництвом розра
ховуватиметься виходячи з цієї норми.
Графік роботи сумісників слід складати за
кожною посадою окремо з урахуванням наван
таження, а тривалість, час початку і закінчення
робочого дня визначати за правилами внутріш
нього трудового розпорядку підприємства.
Отже, зважаючи на ситуацію, наведену в запи
танні, роботу за сумісництвом працівниця може
виконувати до 08:30 та після 17:30. До того ж
чинне законодавство дозволяє виконувати робо
ту на посаді за сумісництвом у вихідні дні.
Як варіант, працівниці можна встановити та
кий графік роботи: з 07:30 до 08:30 (п’ять годин
на тиждень), з 17:30 до 19:30 (10 годин на тиж
день), у суботу — п’ять годин. Зазначене питання
вирішує керівник навчального закладу.
Розмір заробітної плати сумісників не зале
жить від розміру їх заробітної плати за основним
місцем роботи й визначається за фактично від
працьований час відповідно до посадового окла
ду, встановленого в штатному розписі навчаль
ного закладу за цією посадою.

Кадровик України

Бюджетна сфера

Роботу за посадою інспектора з кадрів можна
виконувати на умовах суміщення посад. Однією
з умов суміщення посад й одержання відповід
ної доплати є те, що така посада (інспектора з
кадрів) міститься у штатному розписі навчаль
ного закладу, і вона вакантна. При цьому обсяг
роботи, яку повинен виконувати архіваріус за
суміщуваною посадою (інспектора з кадрів),
має бути встановлений керівником навчального
закладу з урахуванням професійного рівня архі
варіуса та можливостей якісно виконувати ним
як основну, так і роботу за суміщуваною поса
дою.
Оплата за суміщення посад здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України «Про впорядкування умов оплати праці
та затвердження схем тарифних розрядів пра
цівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557
(далі — Наказ № 557).
Відповідно до підпункту 3 пункту 4 Наказу
№ 557 за суміщення професій (посад) працівни
кам навчальних закладів та установ освіти встановлюється доплата в розмірі до 50 % посадо-

вого окладу (ставки заробітної плати, тарифної
ставки) за основною займаною посадою.
На прикладі, наведеному в таблиці, розгляне
мо, як розраховуватиметься заробітна плата архі
варіусу, якщо він працюватиме за сумісництвом/
суміщенням на посаді інспектора з кадрів. Під час
розрахунку візьмемо до уваги, що згідно з додат
ком 12 до Наказу № 557 посадовий оклад архіва
ріуса встановлюється за 4-м тарифним розрядом
ЄТС і становить 1543 грн, а посадовий оклад ін
спектора з кадрів — за 5-м і дорівнює 1612 грн.
Отже, за умови роботи за сумісництвом мі
сячна заробітна плата працівника становитиме
2349,00 грн, а за умови роботи за суміщен
ням — 2314,50 грн.
У разі роботи за сумісництвом обов’язки за
посадою інспектора з кадрів мають виконувати
ся за межами робочого часу за посадою архіва
ріуса, а в разі роботи за суміщенням — у межах
робочого часу.
Зразки наказів про встановлення працівнику
доплати за суміщення посад та про прийняття
на роботу за сумісництвом наведено в додатках 1 і 2.

Розрахунок заробітної плати архіваріуса
за умови роботи за сумісництвом/суміщенням на посаді інспектора з кадрів
Складові заробітної плати

Розрахунок, грн

Сума (грн)

Нарахування заробітної плати за сумісництвом
Розмір посадового окладу архіваріуса
Посадовий оклад інспектора з кадрів (0,5 ставки)
Усього місячна заробітна плата

Тарифний розряд за ЄТС (4)
Тарифний розряд за ЄТС (5)
1612,00 × 0,5
1543,00 + 806,00

1543,00
806,00
2349,00

Нарахування заробітної плати за суміщенням
Посадовий оклад архіваріуса

Тарифний розряд за ЄТС (4)

1543,00

Доплата за суміщення посади інспектора з кадрів

1543, 00 × 50 %

771,50

Усього місячна заробітна плата

1543, 00 + 771,50

2314,50
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Бюджетна сфера

Додаток 1
Зразок наказу про встановлення доплати за суміщення посад
________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ
05.08.2016		

м. Дніпро 			

№ 23-К

Про встановлення доплати за суміщення посад
НАКАЗУЮ:
1. Ковальовій Ользі Василівні, архіваріусу (найменування ВНЗ), доручити
суміщення посади інспектора з кадрів з 5 серпня 2016 р. на період, поки ця
посада є вакантною, з доплатою в розмірі 50 % посадового окладу за основ
ною посадою.
Підстава: заява Ковальової О. В. від 04.08.2016.
2. Черіченко Людмилі Павлівні, головному бухгалтеру:
2.1. Проводити нарахування заробітної плати Ковальовій О. В. з урахуванням розміру встановленої доплати.
2.2. Виплату провадити в межах фонду заробітної плати закладу на поточний рік.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор 		

Гречин			

А. Р. Гречин

З наказом ознайомлена
Ковальова О. В. Ковальова
05.08.2016
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Додаток 2
Зразок наказу про прийняття на роботу за сумісництвом
________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

НАКАЗ
05.08.2016		

м. Дніпро			

№ 24-К

Про прийняття на роботу
Ковальової О. В.
ПРИЙНЯТИ:
Ковальову Ольгу Василівну на роботу за сумісництвом на посаду інспектора з кадрів з неповним робочим днем з 07:30 до 08:30 та з 17:30 до 19:30,
по суботах — з 8:00 до 13:00 з оплатою праці пропорційно відпрацьованому
часу з посадовим окладом 1612 грн на місяць.
Підстава: заява Ковальової О. В. від 04.08.2016.
Директор 			

Гречин			

А. Р. Гречин

З наказом ознайомлена
Ковальова О. В. Ковальова
05.08.2016
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Пільги працівникам

Ярина Арсеньєва,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Соціальний пакет для
працівників: що потрібно

знати та з чого починати

В останні роки поняття «соціальний пакет» все активніше використовується
в регулюванні трудових відносин в Україні. Під ним розуміють надання працівникам підприємства додаткових матеріальних благ у вигляді пільг та компенсацій понад розміри їх основної заробітної плати. Чим стабільніше фінансове
становище підприємства, тим більше можна розширювати соціальний пакет
та наповнювати його новими складовими, тим самим створюючи умови для
задоволення працівників своєю роботою та стимулюючи їх працювати ще
краще. Розглянемо далі, що потрібно знати про соціальний пакет та порядок
його запровадження на підприємстві

Законодавче регулювання
На законодавчому рівні запровадження на під
приємстві соціального пакета дозволено КЗпП
та Господарським кодексом України від 16 січ
ня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ). Так, відпо
відно до статті 91 КЗпП підприємства в межах
своїх повноважень і за рахунок власних коштів
можуть встановлювати додаткові порівняно із
законодавством трудові та соціально-побуто
ві пільги для працівників, а частиною шостою
статті 69 ГКУ визначено, що підприємство віль
не самостійно встановлювати для своїх праців
ників додаткові пільги.
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Жодних конкретних правил та вимог щодо
складу соціального пакета та порядку його за
провадження законодавство не містить, тому
кожне підприємство формує соціальний пакет на
власний розсуд, зважаючи переважно на власні
фінансові можливості, а також на те, що пропо
нують своїм працівникам інші роботодавці.

Зміст соціального пакета
Відзначимо, що різні підприємства вкладають у
поняття «соціальний пакет» різний зміст. Деякі
з них включають до складу соціального паке
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та як базові соціальні пільги та гарантії, перед
бачені законодавством про працю та соціальне
забезпечення, так і додаткові матеріальні блага,
які надаються роботодавцем за власною ініціа
тивою. При цьому як базові соціальні пільги та
гарантії вони прописують виплату в повному
розмірі належної працівнику заробітної плати та
допомоги за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, забезпечення необ
хідних для виконання роботи умов праці, перед
бачених трудовим законодавством, тощо.
На думку автора, це неправильно, оскільки
здійснення зазначених виплат та забезпечення
необхідних умов праці є прямим обов’язком
роботодавця і без запровадження соціального
пакета. А враховуючи його значення в системі
мотивації працівників, він має містити додаткові
пільги та бонуси понад ті, що встановлені зако
нодавством.

Складові соцпакета
Соціальний пакет — одна з основних характе
ристик привабливості підприємства на ринку
праці: виплати, винагороди та блага, які фор
мують соціальний пакет, мають створювати
конкурентні переваги підприємства порівняно з
іншими.
На мотивацію працівників впливає безліч
чинників, з-поміж яких важливе місце посіда
ють можливості для професійного та особис
того розвитку, отримання від роботодавця до
даткових благ, які створюють відчуття турботи,
захисту та комфорту.
За функціональним призначенням скла
дові соціального пакета можна поділити на такі
блоки:
 підтримання й поліпшення здоров’я та
працездатності працівника:
оплата лікування;
матеріальна допомога на оздоровлення;
добровільне медичне страхування;
страхування життя від нещасних випадків;
забезпечення путівками на лікування та
оздоровлення;
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оплата за харчування в робочі дні;
оплата абонементів у групи здоров’я;
 заохочення до професійного зростання:
оплата навчання в закладах освіти працівни
ків, які поєднують роботу з навчанням;
направлення та оплата участі в семінарах,
тренінгах, практикумах;
оплата спеціалізованих періодичних видань,
книг, посібників;
 компенсація додаткових витрат, пов’я
заних з виконанням посадових обов’язків, або
особистих витрат:
оплата мобільного зв’язку;
доставка до місця роботи та у зворотному
напрямку;
оплата утримання дітей у дошкільних закла
дах;
оплата оренди житла;
 розвиток корпоративної культури, відпо
чинок та розваги:
запровадження та щорічне святкування дня
компанії;
спільне святкування Нового року та інших
свят;
організація та оплата екскурсій по Україні;
оплата квитків на культурні заходи, концерти
тощо;
 інші соціальні пільги та виплати:
надання пільгових кредитів та позик;
вихідна допомога в разі виходу на пенсію;
соціальні виплати працівникам, які мають
неповнолітніх дітей, тощо.
За характером надання складові соціально
го пакета розрізняються як:
 колективні — надаються всьому колек
тиву (спортивно-оздоровчі, культурно-масові
заходи, харчування в робочий час, доставка до
місця роботи та у зворотному напрямку тощо);
 індивідуальні — надаються конкретному
працівнику для задоволення його особистих
потреб (оплата лікування, орендоване житло,
навчання, утримання дитини в дошкільному
закладі, страхування, надання безпроцентної
позики тощо).
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Увага!
Відмінною ознакою соціального пакета
порівняно з іншими виплатами/винагородами, які одержують працівники на підприємстві, зазвичай є відсутність однозначного
зв’язку між пільгами та заохоченнями, які
формують соціальний пакет, та результатами праці. Фактично соціальний пакет працівники одержують вже за те, що працюють
на даному підприємстві та є членами однієї
команди.

Що слід враховувати під час визначення
змісту соціального пакета
Під час проектування соціального пакета під
приємству слід враховувати багато різних фак
торів, серед яких:
 Пріоритетні потреби та інтереси працівників.
Оскільки соціальний пакет по суті є інстру
ментом матеріальної мотивації працівників, ке
рівництву підприємства важливо знати, що саме
вони хотіли б отримувати додатково, окрім за
робітної плати. З’ясувати це можна шляхом
опитування або анкетування працівників.
Зокрема, можна доручити комусь із праців
ників розробити бланк опитувального листа чи
анкети, розмножити його та роздати всім пра
цівникам для виявлення їх заінтересованості в
складових соціального пакета, які пропонує ке
рівництво.
Долучати до соціального пакета варто ті ви
плати, винагороди чи блага, в одержанні яких
заінтересована більшість працівників, — це
дасть максимальний ефект від запровадження
такого документа.
 Складові соціальних пакетів інших роботодавців.
Зважаючи на те, що всі роботодавці певною
мірою є конкурентами в питанні прийняття до
себе на роботу найбільш кваліфікованих та до
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свідчених працівників, бажано було б знати, що
містять їхні соціальні пакети. Інформацію про
найбільш поширені виплати та блага, які пропо
нують інші роботодавці найманим працівникам,
можна знайти, зокрема, в інтернеті на сайтах
підприємств або сайтах з працевлаштування,
з рекламних оголошень про вакансії.
Можливо, проаналізувавши виплати й блага,
які надають працівникам інші роботодавці, під
приємству було б доцільно включити до свого
соціального пакета хоча б одну-дві складові, які
рідко трапляються в конкурентів, щоб це роз
глядалося як певна перевага і вирізняло цього
роботодавця з-поміж інших.
 Фінансові можливості підприємства.
Цей фактор, безумовно, є найважливішим під
час визначення змісту соціального пакета. На
самперед саме зважаючи на фінансові можли
вості підприємства його керівництво вирішує, чи
зможе воно запровадити соціальний пакет для
своїх працівників. Від фінансових можливостей
підприємства залежить також кількість складо
вих соціального пакета, оскільки для оплати всіх
додаткових благ знадобляться кошти.
Тому керівництво підприємства має оцінити
його фінансове становище, порахувати наперед
майбутні витрати й визначитися, що з того, в чо
му заінтересована більшість працівників, воно
зможе їм надати.
 Рівень корпоративної культури підприємства.
У загальному розумінні корпоративна культу
ра підприємства — це система цінностей, переко
нань, традицій та норм поведінки працівників, яку
розділяє весь колектив. Частина складових соці
ального пакета зазвичай формується, враховуючи
рівень корпоративної культури підприємства.

Підходи до формування соціального
пакета
Виходячи з теорії та практики, існує декілька
підходів до формування та реалізації соціаль
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ного пакета на підприємстві. Розкриємо зміст
деяких із них.

Формування соціального пакета
з однаковим набором складових
для всіх працівників
Найчастіше такий соціальний пакет формують
підприємства з невеликою кількістю працівни
ків та одним керівником. Як правило, на таких
підприємствах колектив працівників є однією
командою, в якій створена атмосфера довіри
та взаємодопомоги. Оскільки, окрім директора
підприємства, немає інших керівників та на
чальників, всі члени такої команди є рівноправ
ними, у зв’язку з чим вони мають рівні права на
всі передбачені соціальним пакетом виплати та
блага.
Для великих підприємств такий підхід до
формування соціального пакета неприйнятний з
тієї точки зору, що «зрівнялівка» в отриманні за
охочень, виплат та благ може загрожувати кон
курентоспроможності підприємства (зважаючи
на те, що на інших підприємствах працівники та
фахівці вищої кваліфікації мають право на біль
ші привілеї). З одного боку, збільшення набору
виплат, винагород і благ для всіх працівників по
требуватиме значних грошових ресурсів, що не
гативно позначатиметься на фінансовому ста
новищі підприємства. А з другого, економія на
соціальному пакеті та включення до нього малої
кількості складових негативно впливатиме на
імідж підприємства на ринку праці, не сприя
тиме залученню та утриманню кваліфікованих
фахівців, знижуватиме мотивацію окремих ка
тегорій працівників.

Формування соціального пакета
з різним набором складових відповідно
до ієрархічної структури підприємства
Такий підхід доцільно використовувати на ве
ликих підприємствах, де дуже важливу роль
відіграють керівники всіх рівнів управління,
кваліфіковані фахівці та професіонали. За та
кого підходу формуються декілька «наборів»
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з різними складовими соціального пакета, на
приклад: один (найменший) — для працівни
ків, робітників та керівників нижнього рівня
управління, другий (середній) — для керівни
ків середнього рівня управління та третій —
(найбільший) — для вищого керівництва. Па
ралельно на підприємстві потрібно розробити
ефективну систему кар’єрного просування та
створити рівні можливості для всіх працівни
ків щодо підвищення на посаді залежно від їх
компетенції, результатів роботи та стажу ро
боти на підприємстві.
Найчастіше соціальний пакет з найменшим
набором складових є базовим і входить до всіх
соціальних пакетів, затверджених на підприєм
стві. До нього, як правило, включаються складо
ві, які є найважливішими для всіх працівників, а
також ті, що сприяють зміцненню колективу, зо
крема: доставка до місця роботи та у зворотно
му напрямку, оплата за харчування в робочі дні,
медичне страхування, виплати та пільги праців
никам, які мають неповнолітніх дітей, святкуван
ня дня компанії, Нового року тощо.
Середній та найбільший соціальний паке
ти, окрім базового, мають ще більш розширені
змінні складові, що сприяє посиленню мотивації
певних категорій працівників та керівників різ
них рівнів.

Формування соціального пакета,
в якому частина складових пов’язана
з різними критеріями
Окремі підприємства практикують такий під
хід у формуванні соціального пакета: більшість
його складових надається всім працівникам під
приємства, а частина — за різними критеріями:
наприклад, відповідно до заслуг працівника (ін
дивідуальні результати його праці, стаж роботи
тощо) або його належності до певної кваліфіка
ційної групи з оплати праці — грейду (в разі за
провадження на підприємстві такої класифікації
працівників).
Цей підхід є досить актуальним для серед
ніх підприємств, особливо якщо на них об
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межено кар’єрне зростання, оскільки він дає
змогу включати до соціального пакета праців
ників, які досягли високих результатів чи на
лежать до вищих грейдів, додаткові складові.
Це, у свою чергу, стимулює їх до професійно
го зростання, поліпшення результатів праці та
закріплення на підприємстві (особливо в разі
врахування стажу роботи при наданні певних
складових соцпакета).

Етапи формування соціального
пакета
Формування та затвердження соціального паке
та відбувається протягом певного часу й склада
ється з кількох етапів.
 Підготовка до розробки структури соціального пакета.
На цьому етапі підприємство визначається,
чи має воно можливість створити соціальний
пакет для працівників з метою стимулювання
їх праці. Для цього фінансисти на підставі даних
бухгалтерії підраховують, скільки вільних коштів
залишалося в розпорядженні підприємства після
проведення всіх необхідних розрахунків з пра
цівниками, бюджетом та контрагентами протя
гом останніх двох-трьох років, а також викону
ють подібні прогнозні розрахунки на майбутнє.
 Встановлення пріоритетних потреб та
інтересів працівників.
Шляхи, якими можна визначити потреби
працівників у різних видах грошового та не
грошового стимулювання, а також у складо
вих соціального пакета, вже були вказані вище.
Зауважимо, що якщо соціальний пакет форму
ється відповідно до ієрархічної структури під
приємства, можна додатково проаналізувати
побажання працівників у розрізі їх категорій.
 Визначення конкретних складових соціального пакета.
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Зважаючи на пріоритетні потреби та ін
тереси працівників, обраний підхід до фор
мування соціального пакета, а також врахо
вуючи фінансові можливості підприємства,
визначаються конкретні складові соціального
пакета. Якщо частина цих складових нада
ється відповідно до заслуг працівників чи за
іншими критеріями, розробляється система
стимулювання, що включає в себе загальні
принципи й механізми, за якими здійснюють
ся виплати чи надаються блага за заслугами
працівників.
 Ознайомлення працівників з проектом
соціального пакета.
Ознайомити працівників з проектом со
ціального пакета можна, опублікувавши його
на корпоративному сайті або роздрукувавши
декілька екземплярів та роздавши їх праців
никам. Також доцільно провести інформацій
ну нараду з керівниками підрозділів, де по
яснити, яким чином формувався соціальний
пакет, як розподілялися бонуси для різних ка
тегорій персоналу та як працюватиме систе
ма стимулювання. У подальшому вони мають
роз’яснити це своїм підлеглим.
 Документальне оформлення соціального пакета.
Підприємствам дозволено самостійно об
рати будь-який порядок оформлення та за
твердження соціального пакета. Наприклад,
можна передбачити відповідні додаткові піль
ги та гарантії в колективному договорі або
окремо розробити та затвердити Положення
про соціальний пакет (додаток): воно може
бути як додатком до колективного договору,
так і самостійним документом, якщо на під
приємстві немає колективного договору.
У подальшому підприємство має періо
дично здійснювати моніторинг та оновлення
соціального пакета, щоб він не втрачав свого
мотиваційного характеру та привабливості.

Кадровик України

Пільги працівникам

Зразок положення про соціальний пакет

Додаток

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Прогрес»
Зеленський П. Б. Зеленський
«15» квітня 2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ
Товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес»
1. Загальні положення
1.1. Фінансування соціального і культурного розвитку персоналу підприємства, поліп
шення умов праці, матеріально-побутового та медичного обслуговування, підвищення
освітнього рівня працівників здійснюється на підставі норм статті 91 КЗпП та статті 69 Гос
подарського кодексу України.
1.2. Направлення (виділення) коштів на додаткові порівняно із законодавством трудові та
соціально-побутові виплати й блага для працівників здійснюється на підставі наказу керівника
підприємства, відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору.
1.3. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, переваги та
блага в галузі соціально-культурного й житлово-побутового обслуговування надаються в
першу чергу.
1.4. Усі працівники мають право вносити свої пропозиції щодо питань соціальної політи
ки підприємства.
1.5. Під час вирішення соціально-економічних питань, порядку надання працівникам со
ціальних виплат, благ та компенсацій враховуються фінансові можливості підприємства.
2. Порядок визначення та формування фонду фінансування
додаткових соціальних гарантій
2.1. Джерелом фінансування витрат на соціальний пакет є прибуток підприємства, що
залишається в його розпорядженні після сплати всіх платежів, податків та зборів (чистий
прибуток). За умови дотримання встановлених норм рентабельності на фінансування соці
ального пакета щорічно спрямовуються кошти в розмірі двомісячного фонду оплати праці.
2.2. Видатки на фінансування соціального та культурного розвитку персоналу підприєм
ства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового й медичного обслуговування, підви
щення освітнього рівня працівників передбачаються з розрахунку на календарний рік.
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2.3. Складений економічним відділом розрахунок витрат на забезпечення певних соці
альних виплат і благ затверджується керівником підприємства.
3. Напрями реалізації соціальної політики підприємства
3.1. Усім працівникам підприємства надаються такі соціальні пільги:
 доставка до місця роботи та у зворотному напрямку;
 оплата харчування (обід) в робочі дні тижня;
 оплата утримання дітей працівників у дошкільних закладах;
 медичне страхування;
 забезпечення санаторно-курортними путівками з частковою оплатою.
У загальному випадку оплата санаторно-курортних путівок здійснюється таким чином:
70 % — за рахунок коштів підприємства, 30 % — за рахунок працівника. За високу професій
ну майстерність та особливі заслуги перед підприємством путівки працівникам видаються
безкоштовно.
3.2. Працівникам відділу збуту та менеджерам усіх рівнів залежно від індивідуального
внеску до загального результату підприємства додатково до пільг, зазначених у п. 3.1 цього
Положення, надається:
 оплата участі у тренінгах та семінарах;
 безкоштовний мобільний зв’язок (за винятком дзвінків за кордон, не пов’язаних з ви
рішенням виробничих питань).
3.3. Керівникам підрозділів, головному бухгалтеру, головному економісту додатково до
пільг, зазначених у п. 3.1 цього Положення, надається:
 безкоштовний мобільний зв’язок (за винятком дзвінків за кордон, не пов’язаних з ви
рішенням виробничих питань);
 оплата проїзду на таксі для вирішення виробничих (службових) питань.
3.4. У разі фінансової можливості підприємства за заявою працівника та поданням його
безпосереднього керівника, за умови відсутності дисциплінарних порушень з боку праців
ника, надається безвідсоткова грошова позика в розмірі:
 до 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) — на придбання (ремонт) житла;
 до 100 000,00 грн (сто тисяч гривень) — на проведення весілля);
 до 80 000,00 грн (вісімдесят тисяч гривень) — на придбання (ремонт) автомобіля.
3.5. Керівництво підприємства надає працівникам, за їх заявою, матеріальну допомогу
разового характеру, зокрема:
 на оплату лікування працівника або члена його сім’ї першого ступеня споріднення
(сума залежить від ступеня тяжкості захворювання та індивідуального трудового внеску
працівника);
 у зв’язку із сімейними обставинами — в розмірі 1500,00 грн;
 на поховання члена сім’ї працівника першого ступеня споріднення — в розмірі
2000,00 грн.
3.6. Працівникам, які виходять на пенсію, надається матеріальна допомога в розмірі
трьох середньомісячних заробітних плат з розрахунку за останній рік роботи.
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4. Заключні положення
4.1. Строк дії цього Положення: до 15 квітня 2021 р. (п’ять років).
4.2. Положення схвалено загальними зборами трудового колективу.
Представники
трудового колективу:
				
				

Гончаренко		
Коломієць		
Карпенко		

У продовження цієї теми буде розглянуто
надання працівникам найбільш поширених
компонентів соціального пакета, зокрема,
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Т. П. Гончаренко (11 квітня 2016 р.)
О. Р. Коломієць (11 квітня 2016 р.)
В. І. Карпенко (11 квітня 2016 р.)

оформлення первинних документів у кожно
му конкретному випадку та оподаткування
вартості наданих додаткових пільг (благ). 
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Зразки посадових інструкцій

Посадова інструкція фахівця

з інформаційних технологій та
пошукової оптимізації * (код КП 3121) (витяги)
<…>

2. Завдання та обов’язки
Фахівець з інформаційних технологій та по
шукової оптимізації виконує такі функціональні
завдання та обов’язки:
2.1. Здійснює комплекс заходів з просування
(популяризації) сайту підприємства в мережі Ін
тернет шляхом підвищення його рейтингу та по
зиції в каталогах популярних пошукових систем
для сприяння досягненню цілей маркетингової
політики підприємства.
2.2. Бере участь у розробці та здійсненні
маркетингових і рекламних заходів підприєм
ства в мережі Інтернет та розробці веб-сайту під
приємства.
2.3. Здійснює аналіз веб-сайту підприємства
на відповідність вимогам пошукових систем,
зокрема аналізує результати видачі посилань на
веб-сайт різними пошуковими системами.
2.4. Досліджує специфіку потреб і запитів
відвідувачів веб-сайту підприємства.
2.5. Аналізує конкурентне середовище для
вивчення методів просування веб-сайтів конку
рентів.
2.6. Розробляє заходи щодо оптимізації вебсайту для пошукових систем і просування вебсайту в мережі Інтернет.
2.7. Розробляє рекомендації щодо поліп
шення індексації веб-сайту пошуковими сис
темами, оптимізації коду сторінок веб-сайту,
зміни його структури, внутрішньої перелінковки
веб-сторінок.
2.8. Оптимізує внутрішню структуру та зміст
вeб-сайту, підвищує сумісність початкового
коду сторінок і текстів з пошуковими систе
мами.
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2.9. Підбирає та аналізує ключові слова,
формує семантичне ядро вeб-сайту.
2.10. Стежить за текстовим наповненням
веб-сайту, допомагає готувати рекламні тексти
для веб-сайту іншим працівникам відділу мар
кетингу.
2.11. Веде та подає начальнику відділу мар
кетингу встановлену звітність щодо відвідувань
веб-сайту, популярності його окремих сторінок
(гіперпосилань) тощо.
2.12. У разі необхідності надає консультацій
ну допомогу під час роботи в мережі Інтернет
іншим працівникам відділу маркетингу.
2.13. Стежить за правильністю експлуатації
інформаційно-комунікаційного обладнання у
відділі маркетингу, здійснює його технічне об
слуговування.
2.14. У межах компетенції бере участь у роз
робці, впровадженні та функціонуванні за напря
мом своєї роботи системи управління якістю на
підприємстві, дотримується відповідних наста
нов (інструкцій, стандартів тощо) з якості.
2.15. У межах своєї компетенції виконує інші
завдання (доручення) начальника відділу марке
тингу, що пов’язані із використанням інформа
ційно-комунікаційних технологій.
2.16. У встановленому порядку підвищує
свою професійну кваліфікацію.
2.17. Дотримується правил і норм охорони
праці, пожежної безпеки, охорони навколишньо
го середовища, а також контролює їх дотриман
ня підпорядкованими членами тимчасової робо
чої групи (у разі наявності).
<…>
* Неофіційна назва — фахівець СЕО.
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5. Повинен знати
Фахівець з інформаційних технологій та по
шукової оптимізації повинен знати:
5.1. Основні нормативно-правові акти, що
регламентують підприємницьку, комерційну та
рекламну діяльність, а також діяльність у сфері
інформатизації.
5.2. Керівні та нормативні матеріали (стан
дарти) з питань експлуатації й ремонту інфор
маційно-комунікаційного обладнання.
5.3. Основи маркетингу.
5.4. Сучасні інформаційно-комунікаційні
технології.
5.5. Принципи функціонування основних
пошукових систем.
5.6. Умови надання послуг пошукових сис
тем.
5.7. Основи побудови та функціонування
веб-сайтів, процеси їх розробки.
5.8. Основи мов веб-програмування, за
гальні відомості про мови розмітки.
5.9. Принципи роботи з основними інстру
ментами SEO і веб-аналітики.
5.10. Вимоги пошукових систем до інформа
ційних ресурсів.
5.11. Інструментарій онлайн-комунікацій.
5.12. Основи психології інтернет-користува
чів.
5.13. Сучасні засоби та методи просування
сайтів в мережі Інтернет.
5.14. Стилістику та граматику української й
російської мови, основи коректорської правки.
5.15. Англійську мову в обсязі, необхідному
для виконання своїх посадових обов’язків.
5.16. Основи організації праці та управління.
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5.17. Вимоги (настанови, стандарти, інструк
ції, процеси тощо) впровадженої на підпри
ємстві системи управління якістю за профілем
своєї діяльності.
5.18. Правила та норми охорони праці й по
жежної безпеки.
6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Фахівець з інформаційних технологій
та пошукової оптимізації І категорії: перший
(бакалаврський) рівень або початковий рівень
(короткий цикл) вищої освіти відповідного на
пряму підготовки (галузі знань) та підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця
з інформаційних технологій та пошукової опти
мізації II категорії — не менше двох років.
6.2. Фахівець з інформаційних технологій та
пошукової оптимізації II категорії: перший (ба
калаврський) рівень або початковий рівень (ко
роткий цикл) вищої освіти відповідного напряму
підготовки (галузі знань) та підвищення кваліфі
кації (перепідготовка, курси тощо) у сфері мар
кетингу. Стаж роботи за спеціальністю для мо
лодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) —
не менше одного року, бакалавра — без вимог до
стажу роботи.
6.3. Фахівець з інформаційних технологій та
пошукової оптимізації: початковий рівень (ко
роткий цикл) вищої освіти відповідного напря
му підготовки (галузі знань). Додаткове навчан
ня (курси тощо) у сфері маркетингу. Без вимог
до стажу роботи.
<…>

Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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Кваліфікаційні характеристики

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної
політики України
від 27 березня 2003 р.
ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці та
соціальної політики України

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників
ВИПУСК 67
Водний транспорт
Видання друге, доповнене, перепрацьоване
Станом на 10.05.2005 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОФЕСІОНАЛИ

ГІДРОТЕХНІК
Завдання та
обов’язки.
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Здійснює технічний нагляд за гідротехнічними спорудами, рейковими кранови
ми шляхами і маяковими вежами. Проводить регулярні технічні огляди зазначе
них споруд з відображенням результатів оглядів у журналі технічного нагляду за
станом і режимом експлуатації. Організовує періодичні технічні огляди гідротех
нічних споруд, рейкових кранових шляхів і маякових веж та контрольно-інспек
торські обстеження разом із проектними і науково-дослідними організаціями.
Оформлює звіти про проведення оглядів. Встановлює необхідність проведення
планово-запобіжного ремонту піднаглядних об’єктів, визначає категорію ремон
ту. Вживає оперативних заходів щодо ліквідації дефектів і ушкоджень гідротех
нічних споруд, рейкових кранових шляхів і маякових веж. Відповідно до графіка
організовує огляди дна в акваторії порту, виміри глибин причалів порту. Складає
і коригує «Довідник допустимих навантажень на причали і вантажні майданчи
ки порту»; веде і коригує паспорти гідротехнічних споруд, рейкових кранових
шляхів, що знаходяться на балансі порту. Контролює виконання правил техніч
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ної експлуатації розташованих у порту споруд сторонніх організацій з погляду їх
впливу на гідротехнічні споруди і рейкові кранові шляхи; готує вихідні матеріали
для проектування капітального ремонту гідротехнічних споруд і рейкових кра
нових шляхів. Визначає технічні завдання на виробництво ремонтних днопог
либлювальних і дноочисних робіт; розглядає технічну документацію з ремонту
гідротехнічних споруд, рейкових кранових шляхів і маякових веж, розроблену
проектними організаціями і КБ порту. Забезпечує своєчасне пред’явлення гідро
технічних споруд, рейкових кранових шляхів для огляду органами державного
нагляду. Перевіряє відповідність стану й режиму експлуатації портових будинків
і споруд до вимог норм охорони праці, протипожежного захисту і виробничої
санітарії.

Повинен
знати:

 правила технічної експлуатації портових споруд і акваторій РД
31.35.10-86;
 нормативні документи з питань обстежень, паспортизації безпечної й на
дійної експлуатації виробничих будинків і споруд (Держбуд, Держнагляд охоро
ни праці України);
 Закон України про охорону праці, державні будівельні норми;
 Кодекс торговельного мореплавства України (розділ 4), загальні правила
плавання зі стоянки суден у морських портах і на підході до них.

Кваліфікаційні
Провідний гідротехнік: повна вища освіта відповідного напряму підготов
вимоги.
ки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією гідротехніка I категорії — не

менше 2 років.
Гідротехнік I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста —
стаж роботи за професією гідротехніка II категорії — не менше 2 років.
Гідротехнік II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст). Стаж роботи за професією гідротехніка — не менше 1 року.
Гідротехнік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст)
без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ
ДЕКЛАРАНТ
Завдання та
обов’язки.

№ 8 (115) серпень 2016

Виступає як представник підприємства в митних органах України. Здійснює де
кларування товарів і вантажів шляхом заявлення в установленій формі точних
даних про мету їх переміщення через митний кордон України. Своєчасно і пра
вильно оформляє супровідні документи на продукцію і вантажі, експортовані
або імпортовані підприємством. Перевіряє комплектність і правильність запов
нення документів, необхідних для проведення митного оформлення. Заповнює
вантажну митну декларацію відповідно до вимог, передбачених чинними нор
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мативними актами, і перевіряє правильність її заповнення, використовуючи при
цьому відомості, що містяться в супровідних, транспортних, комерційних та
інших документах, включаючи результати митного огляду. Виконує розрахунок
митної вартості товару, суми митних зборів та мита. Контролює нарахування та
сплату митних зборів та мита. Подає в митні органи вантажну митну декларацію
та пакет документів, необхідних для оформлення вантажів у разі перетинання
кордону. Здійснює контроль за дотриманням термінів декларування. У разі де
кларування товарів і вантажів вибирає оптимальний митний режим, відповід
но до якого здійснюється ввезення в Україну товарно-матеріальних цінностей,
і вказує його у вантажній митній декларації. Виконує переклади документів, що
стосуються митного оформлення вантажів. Здійснює реєстрацію вантажів, які
прибувають та вибувають.

Повинен
знати:

 закони, постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні
документи із зовнішньоекономічної діяльності;
 порядок митного оформлення товарів, інших предметів;
 види й розміри митних тарифів і мита; терміни декларування й види мит
них режимів.

Кваліфікаційні
Декларант I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
вимоги.
підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією декларанта II

категорії — не менше 1 року. Володіння іноземною мовою.
Декларант II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста — без вимог до стажу ро
боти, бакалавра — стаж роботи за професією декларанта — не менше 2 років.
Володіння іноземною мовою.
Декларант: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Володіння іноземною мо
вою.

ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
Завдання та
обов’язки.
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Здійснює нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією вантажопідій
мальних машин та вантажозахоплювальних пристроїв, тари, колисок для під
йому людей, підкранових шляхів, електроенергетичних колонок (точок приєд
нання останніх до портової електромережі). Проводить періодичні обстеження
відповідно до затвердженого графіка всіх структурних підрозділів порту, крім
суден портофлоту. Контролює дотримання правил проведення робіт: переві
ряє наявність і дотримання вимог технологічних регламентів під час виконання
вантажопідіймальних робіт кранами, дотримання необхідних габаритів під час
укладання вантажів, правильність установки самохідних кранів для їх роботи.
Проводить технічний огляд вантажопідіймальних механізмів, автоелектрона
вантажувачів та видає дозволи на їх експлуатацію у випадках, передбачених
нормативними актами з охорони праці: Правилами будови і безпечної експлуа
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тації вантажопідіймальних кранів та Типовою інструкцією з безпечного ведення
робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні
крани. Дає дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, що не підля
гають реєстрації в органах Держнагляду охорони праці, і колисок для підйому
людей. Контролює виконання вимог Порядку допуску робітників до керування
й обслуговування вантажопідіймальних кранів і механізмів. Контролює порядок
призначення відповідальних за утримання кранів і підіймальних механізмів у
справному стані, забезпечує безпечне проведення робіт із переміщення ванта
жів кранами, кран-балками. Контролює наявність інструкцій для обслуговуючо
го персоналу, відповідального за утримання кранів у справному стані і безпечне
переміщення вантажів. Здійснює контроль за виконанням своїх розпоряджень
і розпоряджень органів Держнагляду охорони праці, виконання графіка періо
дичних оглядів, техобслуговування і ремонтів вантажопідіймальних кранів і кра
нових шляхів, автоелектронавантажувачів і ліфтів. Забороняє виконання робіт
неатестованими кранівниками, стропальниками. Контролює терміни технічного
огляду і нормативні терміни служби крана. Виявляє технічні несправності прила
дів і механізмів вантажопідіймальних пристроїв та кранових шляхів. Бере участь
в атестації обслуговуючого персоналу й осіб, відповідальних за утримання під
наглядної техніки в справному стані та безпечне переміщення вантажів пере
вантажувальними машинами. Контролює дотримання графіків планово-запо
біжних ремонтів перевантажувальних машин і якість ремонтних робіт. Здійснює
нагляд за монтажем і ремонтом перевантажувальної техніки. Бере участь у роз
слідуванні аварій і нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією перевантажу
вальних машин, і в розробленні заходів щодо їх запобігання.

Повинен
знати:

 постанови, інструкції, розпорядження, накази органів вищого рівня, нор
мативні й інші керівні документи з питань технічного нагляду;
 спеціалізацію і структуру порту;
 конструктивні особливості й призначення засобів механізації, правила їх
експлуатації;
 технологію виконання робіт;
 порядок розроблення й оформлення технічної документації;
 правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту, а також типову інструкцію з безпечного ведення робіт для стропальни
ків (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани.

Кваліфікаційні
Інженер з технічного нагляду I категорії: повна або базова вища освіта від
вимоги.
повідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста — стаж
роботи за професією інженера з технічного нагляду II категорії — не менше 2
років, бакалавра — не менше 3 років.
Інженер з технічного нагляду II категорії: повна або базова вища освіта від
повідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста — без
вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією інженера з тех
нічного нагляду — не менше 2 років.
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Інженер з технічного нагляду: повна або базова вища освіта відповідного на
пряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

ІНСПЕКТОР З РЕЄСТРАЦІЇ СУДЕН
Завдання та
обов’язки.

Здійснює комплекс заходів щодо реєстрації суден, які прибувають та виходять з
порту. Веде Державний судновий реєстр України, Суднову книгу України; жур
нали видачі посвідчень на право плавання під Державним Прапором України,
посвідчень про право власності на судно, суднових квитків та перевіряє доку
менти, необхідні для видачі посвідчень. Оформлює й видає дані документи,
а також посвідчення про тимчасову реєстрацію судна в Державному судново
му реєстрі або Судновій книзі України; посвідчення про вилучення судна з Дер
жавного суднового реєстру або Суднової книги України; суднового квитка. Від
новлює суднові реєстраційні документи. Здійснює облік і збереження бланків
суворої звітності з реєстрації суден. Забезпечує цілість документів Державного
суднового реєстру, Суднової книги України і документів із реєстрації суден. Що
річно надає інформацію про кількість і типовий склад суден, зареєстрованих у
Державному судновому реєстрі і Судновій книзі, капітану порту. Приймає і роз
глядає пакет документів, необхідних для реєстрації суден і зняття їх з обліку, веде
облік документів, пов’язаних із реєстрацією суден флоту рибної промисловості,
на електронних носіях інформації.

Повинен
знати:

 Кодекс торговельного мореплавства України, чинні міжнародні угоди й
конвенції з мореплавання та рибальства;
 Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги
України, обов’язкові постанови та загальні правила морських торгових і рибних
портів і приписних пунктів портового нагляду;
 положення про капітана морського рибного порту, керівні документи з
питань безпеки мореплавання і стоянки суден в порту;
 правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, виробни
чої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напря
вимоги.
му підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

КОРАБЕЛЬНИЙ ІНЖЕНЕР ПОРТУ (СЛУЖБА КАПІТАНА)
Завдання та
обов’язки.
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Здійснює систематичний нагляд за технічним станом суден, що стоять у порту,
працюють у портових водах і готуються до виходу в море. Контролює виконан
ня чинних правил безпеки мореплавання. Вживає заходів щодо запобігання за
брудненню акваторії порту і підтримання порядку в портових водах, на порто
вих причальних лініях, суднах у порту й портових пунктах. Контролює виконання
командним складом суден, що відвідують порт, правил технічної експлуатації
корпусної (корабельної) частини судна, систем та пристроїв, що забезпечують
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безпеку мореплавання, боротьбу за живучість судна й охорону людського життя
на морі. На суднах робить перевірку: технічного стану судна, головних і допоміж
них механізмів, якірного, кермового, вантажного, шлюпкового й швартовного
пристроїв. Здійснює контроль за технічною справністю сепараційних пристроїв,
суднових систем, призначених для боротьби за живучість (осушувальної, балас
тової, протипожежної); бортових огороджень і кріплень їх до палуби, суднових
трапів із леєрним огородженням, технічного стану рангоуту, стоячого і рухомого
такелажу; термінів огляду піднімальних механізмів і пристроїв; укомплектова
ності, технічної справності й готовності до дії рятувальних засобів судна, повноту
наявності аварійного майна відповідно до табеля, наявності розкладів суднових
тривог, суднової та нормативної документації з технічної експлуатації судна. Пе
ревіряє ступінь підготовки екіпажів суден до боротьби за живучість. Бере участь
у спеціальних оглядах під час розслідування аварійних випадків із суднами в
порту і портових водах та підготовленні висновків і пропозицій щодо запобіган
ня їм. Здійснює систематичний контроль за технічним станом рятувальних суден
і готовністю їх до виходу в море. Робить особливу перевірку завантаження суден
промисловим устаткуванням. Виконує розрахунки посадки й остійності суден
портофлоту. Контролює стан причальних ліній, швартових пристроїв і рейдового
устаткування. Взаємодіє з органами Регістру з питань технічного нагляду і забез
печення технічної безпеки мореплавання піднаглядних суден. Контролює стан
флоту, що знаходиться в ремонті й відстої. Контролює дотримання на суднах, що
стоять у порту, заходів щодо запобігання забрудненню моря нафтопродуктами і
за роботою технічних засобів — нафтосміттєзбірників. Веде документацію щодо
запобігання забрудненню моря нафтопродуктами й журнал опломбування осу
шувальної системи й обліку баласту на суднах, що приходять у порт.

Повинен
знати:

 Статут служби на суднах флоту рибної промисловості та Кодекс торго
вельного мореплавства України;
 правила технічної експлуатації флоту й морських торгових і рибних портів;
 нормативні, методичні та інші керівні матеріали центрального уповнова
женого органу управління рибним господарством України, інших керівних орга
нів, спрямованих на безпечну роботу флоту, підтримання належного технічного
стану суден і порядку в портах;
 правила безпеки мореплавання, підтримання порядку в портових водах,
на портових причалах, суднах в порту й портових пунктах;
 правила технічної експлуатації корабельної частини судна і систем, що за
безпечують безпеку мореплавання, правила боротьби за живучість судна й охо
рони людського життя на морі;
 правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.

Кваліфікаційні
Старший корабельний інженер порту (служба капітана): повна вища освіта
вимоги.
відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією корабель
ного інженера порту — не менше 2 років. Наявність диплому механіка 1 розряду.
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Корабельний інженер порту (служба капітана): повна або базова вища осві
та відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до ста
жу роботи. Наявність диплому механіка 2 розряду.

КОРЕКТОР МОРСЬКИХ КАРТ І ПОСІБНИКІВ ДЛЯ ПЛАВАННЯ
Завдання та
обов’язки.

Веде коректурну колекцію обов’язкового переліку морських карт і посібників
для плавання у Світовому океані із повідомлень мореплавцям (СМ) і з наві
гаційних попереджень (НАВИЛ, ПРИП і НАВАРЕА). Перевіряє правильність
переносу коректури, забезпечує судна відкориґованими навігаційними кар
тами, посібниками й коректурними документами, а також новими і переви
даними картами, посібниками для плавання. Оновлює коректурну колекцію
в міру виходу нових видань карт, книг, атласів і фізичного зношування карт
своєї колекції. Складає кальки й веде їх облік для наступного використання
під час переносу коректури на тиражні карти за повідомленнями від замовни
ків. Знімає копії з коректурної колекції навігаційних карт, довідників й посіб
ників. Веде коректурну підшивку повідомлень мореплавцям. Робить заміну
застарілих значень повідомлень та тих, що застарівають, після їх скасуван
ня. Постійно підтримує на сучасному рівні карти й посібники для плавання
коректурної колекції відповідно до Правил коректури карт і посібників для
плавання в берегових коректорських підрозділах. Переносить коректуру на
морські карти, книги і посібники за заявками судновласників. Контролює на
явність, цілість, належне збереження коректурної колекції. Заводить карти в
коректурну колекцію. Реєструє в спеціальній книзі одержувані для коректур
ної колекції карти. Вивчає оголошення, що надходять, перевидані навігаційні
видання, посібники, передбачені правилами коректури.

Повинен
знати:

 вимоги керівних документів щодо роботи з картами, посібниками та їх
коректурою;
 порядок ведення і склад коректурної колекції карт і посібників для пла
вання, правила коректури, нормативні коректурні документи, порядок обліку і
збереження коректурної колекції;
 умовні знаки морських карт і внутрішніх водних шляхів;
 сучасні методи спеціального оброблення інформації та сучасні комп’ю
терні способи опрацювання й зберігання інформації.

Кваліфікаційні
Старший коректор морських карт і посібників для плавання: базова або не
вимоги.
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією коректора морських карт і посібників для
плавання — не менше 2 років.
Коректор морських карт і посібників для плавання: базова або неповна
вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціа
ліст). Без вимог до стажу роботи.

92

Кадровик України

Кваліфікаційні характеристики

ТЕХНОЛОГ ВАНТАЖНИХ РОБІТ
Завдання та
обов’язки.

Здійснює організаційне та методичне керівництво всіма заходами щодо удоско
налення технології вантажних робіт, упровадження прогресивних, економічно об
ґрунтованих вантажозахоплювальних пристроїв, засобів пакетування і допоміжно
го технологічного устаткування. Контролює дотримання технологічної дисциплі
ни під час експлуатації знімних вантажозахоплювальних пристроїв, допоміжного
технічного устаткування, засобів пакетування і технологію складування вантажів
відповідно до інструкції з нагляду за пристроями і тарою, правил технічної екс
плуатації перевантажувальних машин у морських портах. Забезпечує дотримання
вимог охорони праці під час проектування, приймання в експлуатацію і ремонту
вантажозахоплювальних пристроїв, допоміжного технічного устаткування. Вживає
заходів щодо своєчасної заміни устаткування, що не відповідає вимогам безпеки.
Контролює укомплектованість робітників такелажної дільниці вантажного району,
перевіряє наявність кваліфікаційних свідоцтв. Бере участь у проектуванні й впрова
дженні нових технологій з безпечного виконання робіт, скорочення ручної й важкої
фізичної праці. Вносить зміни в технічну документацію у зв’язку із зміною і корек
туванням розроблених технологічних процесів і режимів виробництва. Забезпечує
виконання вимог і розпоряджень органів управління вищого рівня, органів Держ
нагляду охорони праці (у частині, що його стосується). Сприяє підвищенню техніч
ного рівня технологічної підготовки виробництва вантажно-розвантажувальних
робіт. Контролює ремонт і виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв, до
поміжного устаткування і засобів пакетування в механічних майстернях, ремонт
но-будівельній і на такелажній дільниці вантажного району. Контролює терміни
технічних оглядів пристроїв, тари, допоміжного устаткування після ремонту і знову
виготовлених. Забезпечує технічною документацією всі заявки на ремонт і виго
товлення устаткування. Розробляє методи технічного контролю й випробування
вантажозахоплювальних пристроїв, допоміжних механізмів і тари. Технологічно
обґрунтовує пропозиції щодо реконструкції та розширення виробничих потужнос
тей. Упроваджує прогресивні технології з безпеки праці під час виконання вантаж
но-розвантажувальних робіт.

Повинен
знати:

 технологію виробництва вантажно-розвантажувальних робіт;
 основне технологічне устаткування і принципи його роботи;
 вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних
процесів;
 законодавчі, нормативні документи з охорони праці, правила Держнагля
ду охорони праці;
 передовий досвід вітчизняних та іноземних портів і промислових підпри
ємств;
 будову й правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів,
технічну документацію, терміни періодичних оглядів вантажозахоплювальних
пристроїв і засобів пакетування;
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 правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.

Кваліфікаційні
Технолог вантажних робіт I категорії: повна або базова вища освіта відпо
вимоги.
відного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр): для спеціаліста — стаж ро
боти за професією технолога вантажних робіт II категорії — не менше 2 років,
бакалавра — не менше 3 років.
Технолог вантажних робіт II категорії: повна або базова вища освіта відпо
відного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр): для спеціаліста — без вимог
до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією технолога вантажних
робіт — не менше 2 років.
Технолог вантажних робіт: повна або базова вища освіта відповідно
го напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.
Обов’язкова наявність посвідчення атестаційної комісії з перевірки знань Правил
Держнагляду охорони праці незалежно від наявності категорії.

РОБІТНИКИ
СЛЮСАР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОРТАЛЬНИХ КРАНІВ
3-й розряд

Завдання та
обов’язки.

Виконує ремонт, технічне обслуговування, розбирання, складання й регулю
вання вузлів і агрегатів середньої складності на портальних кранах усіх типів у
морських портах і на вантажних терміналах. Забезпечує слюсарну обробку вуз
лів і деталей по 4–5 класах точності із застосуванням універсальних пристроїв.
Визначає й усуває несправності. Ремонтує й виготовляє металоконструкції (ого
родження, трапи і т. д.) разом з електро- і газозварювальником. Виконує скла
дання-розбирання редукторів, заміну блоків, розбирання і складання пневмо- і
гідроциліндрів; розбирання гальм із частковою заміною спрацьованих пальців і
втулок.

Повинен
знати:

 будову й принцип роботи вузлів, що ремонтуються, будову універсальних
пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту середньої складності.

Кваліфікаційні
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна за
вимоги.
гальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до
стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та
обов’язки.
94
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тах і вантажних терміналах. Забезпечує слюсарну обробку деталей і вузлів по
2–3 класах точності із застосуванням універсальних пристроїв і спеціальних
інструментів, виявляє й усуває дефекти у вузлах (складає відомості на ремонт
дефектів). Виконує розбирання і складання верхньої й нижньої поліспастових
коробок у грейферах із заміною втулок і підшипників, змінює пальці в шарні
рах. Виконує заливання бабітом і шабрування підшипників вузлів, що передають
крутний момент, ремонт і регулювання черв’ячних і конічних зубчастих зачеп
лень, у системах пневматичного і гідравлічного керування — розбирання, скла
дання, ремонт, часткову заміну шлангів високого тиску, штуцерів, заміну манжет
і сальників, перевіряє на герметичність.

Повинен
знати:

 будову і конструктивні особливості техніки, що ремонтується, методи і
способи регулювання окремих вузлів і агрегатів кранів, правила застосування
складних випробувальних установок і контрольно-вимірювальних приладів,
систему допусків і посадок, класи точності й чистоти обробки, основні знання
про будову електричних машин і пускорегулюючої апаратури.

Кваліфікаційні
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за про
вимоги.
фесією слюсаря з ремонту та обслуговування портальних кранів 3 розряду — не
менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та
обов’язки.

Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання, налагоджен
ня, технічне обслуговування і здавання після ремонту особливо складного пнев
матичного та гідравлічного устаткування агрегатів і конструкцій портальних
кранів усіх типів у морських портах та вантажних терміналах. Проводить монтаж
і демонтаж вузлів і агрегатів будь-якої маси на різній висоті. Виконує слюсарну
обробку деталей і вузлів по 1–2 класах точності. Виконує розбирання, ремонт
і складання вузлів і устаткування в умовах напруженої та щільної посадок. Ви
конує капітальний ремонт і випробовування грейферів та інших навісних змін
них вантажозахоплювальних механізмів для кранів; капітальний ремонт вузлів і
агрегатів, піднімальних механізмів, зміну вильоту, повороту й пересування стрі
ли. Виконує ремонт, регулювання і здавання в експлуатацію гідравлічних систем
пневмо- і гідроциліндрів. Проводить демонтаж і монтаж вузлів металоконструк
цій; балансування шківів і муфт.

Повинен
знати:

 будову й конструктивні особливості техніки, що ремонтується, і двигунів
різних типів;
 взаємодію вузлів і деталей, причини спрацювання сполучених деталей,
способи їх виявлення й усунення;
 технічні умови на ремонт, збирання, випробування і регулювання склад
ного перевантажувального устаткування, принцип роботи й будову пускорегу
лювальної апаратури кранового (перевантажувального) устаткування;
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 будову й правила роботи з ручними й механічними лебідками, талями,
гинями; читання креслень.

Кваліфікаційні
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за про
вимоги.
фесією слюсаря з ремонту та обслуговування портальних кранів 4 розряду — не
менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та
обов’язки.

Виконує демонтаж, ремонт, монтаж і регулювання, комплексні випробування й
здавання в експлуатацію особливо складних і важливих вузлів і агрегатів пор
тальних кранів усіх типів у морських портах і вантажних терміналах. Виявляє й
усуває несправності під час експлуатації техніки. Проводить зняття експлуата
ційних характеристик і здавання після ремонту. Виконує відновлення геометрії
поворотного кола і зубчастого вінця, точності поясів і решіток стріли й порталу.
Виконує капітальний ремонт, регулювання і здавання в експлуатацію гідравліч
них систем, гідророзподільників, гідромуфт кранів, гідромоторів, компресорів,
пневмо- і гідроманіпуляторів, відсічних клапанів, пневмо- і гідроциліндрів.

Повинен
знати:

 кінематичні схеми агрегатів, що ремонтуються і налагоджуються;
 методи перевірки на точність, способи відновлення особливо важливих
деталей і вузлів, допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли;
 порядок випробування і здавання техніки в експлуатацію після ремонту й
монтажу; читання креслень.

Кваліфікаційні
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за про
вимоги.
фесією слюсаря з ремонту та обслуговування портальних кранів 5 розряду — не
менше 1 року.

МАТРОС-РЯТІВНИК
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Завдання та
обов’язки.

Чергує на рятувальному посту. Надає термінову допомогу людям, які потрапи
ли в біду на воді. Утримує плавзасоби і рятувальне знаряддя в готовності до дії.
Веде вахтовий журнал і книгу актів нещасних випадків. Контролює місця групо
вого купання дітей. Перевіряє обладнання пляжу, його відповідність до чинних
норм і правил. Веде безперервне спостереження за відпочиваючими в акваторії
пляжу і зоні відповідальності поста. Припиняє спроби запливу за лінію обмежу
вальних знаків (буйків). Фіксує порушення правил судноплавства маломірними
плавзасобами, а також забруднення акваторії поблизу пляжу. Приймає і передає
чергування.

Повинен
знати:

 типові правила охорони життя людей на водних об’єктах України;
 прийоми підходу до потопаючого, витягання його з води, звільнення від
захватів;

Кадровик України

Кваліфікаційні характеристики

 способи буксирування і надання долікарської допомоги;
 стилі плавання, правила користування рятувальними засобами і керуван
ня рятувальними шлюпками;
 принцип будови і правила користування засобами малої механізації під
час виконання такелажних робіт;
 способи в’язання морських вузлів;
 принцип дії акваланга.

Кваліфікаційні
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві чи в
вимоги.
навчальному центрі Товариства рятування на водах України. Щорічне підтвер
дження свідоцтва матроса-рятівника. Позитивні висновки з усіх параметрів про
фесійного добору.
Абетковий покажчик назв професій
№
з/п

1
1
2
3
4
5
6
1
2
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Діапазон
розрядів
Берегова служба флоту рибної промисловості і морських рибних портів
Професіонали
Гідротехнік
  
Фахівці
Декларант
  
Інженер з технічного нагляду
  
Інспектор з реєстрації суден
  
Корабельний інженер порту (служба каштана)
  
Коректор морських карт і посібників для плавання
  
Технолог вантажних робіт
  
Робітники
Слюсар з ремонту та обслуговування портальних кранів
3–6
Матрос-рятівник
  
Назви професій
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Олена Загорецька,

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

Оформлення

різних видів актів

Пропонуємо ознайомитися з вимогами до підготовки актів, особливостями
їх датування, оформлення текстів та засвідчення

А

кт — це інформаційно-аналітичний до
кумент, складений групою осіб (пере
важно комісією) чи спеціально уповно
важеною особою для засвідчення вста
новлених нею фактів, пов’язаних з діяльністю
підприємства, установи, організації, будь-якої
іншої юридичної особи (далі — юридична осо
ба), її окремих структурних підрозділів або
окремих працівників.
Уніфіковану форму акта, складеного комі
сією, наведено в додатку 1*.

Видова класифікація актів
В управлінській та виробничій діяльності юри
дичних осіб акти найчастіше складають у та
ких випадках:
 за результатами проведення перевірок,
обстежень, ревізій, інвентаризацій, експертиз,
випробувань, наприклад:
* Уніфіковану форму акта, наведеного в додатку 1, оформ
лено на підставі Збірника уніфікованих форм організаційнорозпорядчих документів, схваленого на засіданні Нормативнометодичної комісії Державної архівної служби України (про
токол від 22.12.2015 № 7).
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акт про перевірку дотримання штат
но-кошторисної дисципліни;
акт про перевірку правильності запов
нення листків непрацездатності;
акт про перевірку стану будівель та
споруд;
акт про результати ревізії каси;
акт про проведення інвентаризації майна;
акт про випробування зразків виробів,
сировини, продукції, обладнання;
 під час приймання, здавання, переда
вання, списання, ліквідації, вилучення доку
ментів, справ, будівель, приміщень, земель
них ділянок, майна тощо, наприклад:
акт про приймання-передавання справ
у разі зміни керівника юридичної особи;
акт про ліквідацію юридичної особи;
акт про списання бланків трудових
книжок і (або) вкладишів до них (додаток 2);
акт про вилучення документів з Націо
нального архівного фонду;
акт про знищення печаток та штампів
(додаток 3);
 у разі виникнення нещасних випадків
на виробництві, аварій, пожеж, професійних

Кадровик України
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Додаток 1
Уніфікована форма акта
Код ДКУД _______

_______________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖУЮ (за потреби)
____________________________________

АКТ
_____________ № __________

(найменування посади керівника

____________________________________

__________________________

юридичної особи)

_________________ __________________

(місце складення)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
М. П.

Про ______________________
__________________________

Підстава: _____________________________________________________________________
(назва виду документа, що є підставою для проведення відповідного заходу,

_____________________________________________________________________________.
заголовок цього документа, його дата та номер)

Складено комісією у складі:
Голова ― _________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії ― ___________________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали)

Присутні (за потреби): _____________________________________________________________.
(посади, прізвища, ініціали)

У період ______________________________________ комісія провела __________________
(дата (крайні дати) проведення заходу)

(вид заходу,

________________________________________________________________________________.
мета та завдання його проведення, зміст і характер проведеної роботи)

У результаті проведеного заходу комісією було встановлено ___________________________
________________________________________________________________________________
(зазначають встановлені факти, зокрема, виявлені недоліки, порушення тощо)

Комісія пропонує ______________________________________________________________.
(зазначають висновки та пропозиції комісії)

Оформлено у ________________ примірниках:
(кількість)

1-й примірник ― _________________________ ;
(місце направлення або зберігання)

2-й примірник …
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Закінчення додатка 1
Голова
Члени комісії

_________________

__________________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

_________________

__________________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

_________________

__________________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

З актом ознайомлений(-і):
________________________ ________________
(особистий підпис працівника) (ініціал(и), прізвище)

«___» __________ 20___ р.

отруєнь і захворювань, порушень трудової
дисципліни, наприклад:
акт про розслідування нещасного випад
ку на виробництві;
акт про пошкодження товару;
акт про порушення трудової дисципліни;
акт про відсутність працівника на роботі;
акт про вчинення аморального проступ
ку працівником (додаток 4).
Більш повний перелік видів актів, що
створюються в управлінській, а також науко
во-технічній та виробничій діяльності юри
дичних осіб, наведено в Переліку типових
документів, що створюються під час діяль

Увага!
В актах переважно фіксують факти, виявлені під час роботи постійно діючої або
тимчасово створеної комісії. У деяких
випадках акт складає одна посадова особа
зазвичай під час ревізії фінансово-господарської діяльності, перевірки наявності
товарів тощо.
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ності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств
та організацій, із зазначенням строків збері
гання документів, затвердженому наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня
2012 р. № 578/5.
Відзначимо, що форми деяких видів актів
затверджено нормативно-правовими доку
ментами, вимоги яких є обов’язковими для
виконання. Наприклад, форми типових актів,
що створюються у процесі діяльності служби
діловодства та архівного підрозділу (архіву)
юридичної особи, про:
 видавання справ у тимчасове користу
вання;
 вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду;
 невиявлення справ (документів), шляхи
розшуку яких вичерпано;
 невиправні пошкодження справ (доку
ментів);
 нестачу справ (документів) у структур
них підрозділах;
 перевіряння наявності та стану справ
(документів);

Кадровик України
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Додаток 2
Трафаретна форма акта про списання трудових книжок і (або) вкладишів до них
________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

АКТ
«___» ____________ 20___ р.

________________			

Про списання трудових
книжок і (або) вкладишів до них

№ _______

(місце складення)

Ми, __________________________________________________________________________
(найменування посад із зазначенням найменувань структурних підрозділів,

________________________________________________________________________________
прізвища, ім’я та по батькові працівників)

________________________________________________________________________________
склали цей акт про те, що в період з «___» __________ 20___ р. по «___» __________ 20___ р.
________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

зіпсовано ________________________________________________________________________
(причина зіпсування)

«___________» (_________________________________) бланків трудових книжок, у тому числі:
(цифрами)

(словами)

________________________________________________________________________________
(серія і номер кожного бланка трудової книжки або вкладиша до неї)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ мовою, які «___» __________ 20___ р. знищено шляхом спалення.
(назва мови)

Акт складений про списання зіпсованих бланків трудових книжок (або вкладишів до них) з підзвіту
________________________________________________________________________________
(найменування посади із зазначенням найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я,

________________________________________________________________________________
по батькові працівника, відповідального за ведення трудових книжок і вкладишів до них)

_________________________

_________________

(найменування посади
працівника)

(особистий підпис)

_________________________

_________________

(найменування посади
працівника)

(особистий підпис)

______________________
(ініціал(и), прізвище)

______________________
(ініціал(и), прізвище)

...
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 приймання-передавання справ під час
зміни керівника архіву (особи, відповідальної
за архів);
 приймання-передавання справ устано
ви на постійне зберігання встановлено Пра
вилами організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підпри
ємствах, в установах і організаціях, затвердже
ними наказом Міністерства юстиції України від
18 червня 2015 р. № 1000/5. Вносити будь-які
зміни до таких форм не дозволяється.
Якщо немає встановленої нормативно-пра
вовим документом форми акта, то незалежно
від виду акта його рекомендовано складати за
запропонованою уніфікованою формою або в
довільній формі з урахуванням вимог до підго
товки цього виду документа.

Увага!
Текст акта, складеного комісією, має складну й специфічну структуру, притаманну
саме цьому виду документа.

Бланки й трафаретні форми актів
Акт може бути оформлений на загальному
бланку юридичної особи, на бланку структур
ного підрозділу (за наявності такого бланку та
якщо акт складено в структурному підрозділі),
на спеціальному бланку (тобто на бланку акта)
або на стандартних аркушах паперу формату
А4 як з кутовим (переважно), так і з поздовжнім
розташуванням постійних реквізитів.
У разі затвердження акта з відповідним
оформленням грифа затвердження цей до
кумент оформлюють виключно на бланку з
кутовим розташуванням реквізитів.
Юридичним особам з великим обсягом до
кументообігу доцільно розробити трафаретні
форми різних видів актів, зокрема й тих, фор
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ми яких затверджено відповідними норматив
но-правовими актами. У трафаретній формі
частина документа з обов’язковими постійни
ми реквізитами має бути надрукована зазда
легідь, а для внесення змінної інформації зали
шено вільне місце, як, наприклад, у додатку 2.

Склад реквізитів акта
Акт максимально може мати такі реквізити:
 найменування юридичної особи вищо
го рівня (за наявності);
 найменування юридичної особи;
 найменування структурного підрозді
лу (за умови підготовки акта в структурному
підрозділі);
 назва виду документа;
 код форми документа за Державним
класифікатором управлінської документації
(далі — ДКУД) (за наявності);
 дата;
 реєстраційний індекс;
 місце складення;
 гриф затвердження (у разі затверджен
ня акта);
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 відомості про кількість примірників до
кумента та їх місцезнаходження або адресатів;
 відмітка про наявність додатків (за по
треби);
 підписи;
 відбиток печатки (за потреби);
 відмітка про ознайомлення з докумен
том (за потреби).

Особливості оформлення реквізитів
акта
Під час оформлення акта слід мати на увазі, що:
 дата і місце складення, які мають бути
проставлені в акті, повинні відповідати даті та

Кадровик України
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Додаток 3
Зразок акта про знищення печаток і штампів
Державне підприємство
«Завод «Спецобладнання»					
							
АКТ
						
							
01.08.2016 № 8
м. Кривий Ріг

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Остапчук Л. І. Остапчук
02 серпня 2016 р.

Про знищення печаток та штампів
Підстава: наказ генерального директора ДП «Завод «Спецобладнання» від 28.07.2016 № 76
«Про зміну банківських реквізитів підприємства»
Комісія у складі:
Голова комісії — заступник генерального директора з фінансових питань Горбаченко Д. В.
Члени комісії: начальник адміністративно-господарського відділу Бараболя С. М.,
завідувач канцелярії Шиловська Ж. А.
склала цей акт про те, що 01 серпня 2016 року було здійснено знищення печаток і штампів, які не
можуть бути використані у зв’язку зі зміною банківських реквізитів підприємства.
Всього комісією знищено шляхом розрізання гумових частин печаток і штампів у кількості:
1. Печаток
_____8 __
вісім		
одиниць
(цифрами)		

2. Штампів
_____6 ___

(цифрами)		

(словами)

шість		

(словами)

одиниць

Додатки: 1. Список відбитків знищених печаток на 2 арк. у 2 прим.
2. Список відбитків знищених штампів на 1 арк. у 2 прим.
Складений у двох примірниках:
1-й прим. — до організації вищого рівня;
2-й прим. — до справи адміністративно-господарського відділу.
Голова комісії			

Горбаченко			

Д. В. Горбаченко

Члени комісії:			
				

Бараболя			
Шиловська			

С. М. Бараболя
Ж. А. Шиловська
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місцю події, яку заактовано. Якщо комісія пра
цювала кілька днів, то в акті вказують останній
день роботи;
 реєстраційний індекс акта складаєть
ся з порядкового номера документа, який (за
необхідності) може доповнюватися номером
за номенклатурою справ, наприклад: № 12
або № 12/02-09;
 заголовок до тексту має граматично
узгоджуватися з назвою виду документа, по
чинатися з прийменника «про» та відповіда
ти на запитання «про що?», наприклад: «Про
знищення печаток і штампів»;
 текст акта максимально може склада
тися з трьох частин: вступної, констатуючої
та заключної. У вступній частині зазначають
документ, що став підставою для проведення
заактованого заходу, та склад комісії, а за по
треби й присутніх (свідків), наприклад:

Підстава: наказ генерального директора
ПАТ «Райдуга» від 01.08.2016 № 123 «Про проведення перевірки наявності та стану особових
справ працівників у відділі кадрів»
Складено комісією у складі:
Голова — заступник генерального директора
із загальних питань Гальченко К. С.
Члени комісії: начальник відділу діловодства
Колосовський В. І., архіваріус Тимощук М. Л.
Присутні: менеджер з персоналу Зубченко О. П.,
юрисконсульт Василевський А. В.

Голова					
Члени комісії				
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Увага!
Деякі види актів потребують затвердження. Якщо зміст акта стосується матеріальних чи фінансових питань, то гриф затвердження засвідчується печаткою юридичної
особи.
У констатуючій частині вказують крайні
дати проведеного заходу, його мету, завдан
ня, зміст і характер, а також обов’язково фік
сують встановлені факти (в т. ч. виявлені по
рушення).
У заключній частині подають висновки
та пропозиції членів комісії та вказують кіль
кість примірників акта. Текст констатуючої
та заключної частин може бути поділено на
пункти;
 у кінці тексту з нового рядка без абзацу
наводять відомості про кількість примірників акта та їх місцезнаходження або адресатів, яким надіслано акт, наприклад:
Складено у двох примірниках:
1-й прим. надіслано до Міністерства соціальної
політики,
2-й прим. підшито до справи № 03-05
Кількість примірників акта визначається
практичною потребою. Взагалі ця частина акта
не є обов’язковою.
 акт підписують голова та всі члени комісії
в тій послідовності, в якій їх вказано у вступній
частині тексту, але без зазначення посад, напри
клад:

Гальченко			
Колосовський			
Тимощук				

К. С. Гальченко
В. І. Колосовський
М. Л. Тимощук
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Додаток 4
Зразок акта про вчинення аморального проступку
Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
іноземних мов № 456 «ПРЕЗИДЕНТ»
імені Михайла Грушевського					

ЗАТВЕРДЖУЮ

								
Директор школи
АКТ
							
Власюк О. А. Власюк
											
23.05.2016 № 10
«23» травня 2016 р.
м. Харків
Про вчинення аморального
проступку вчителем фізичної
культури Шапоренком В. Д.
Ми, заступник директора школи з виховної роботи Гордійчук Олена Богданівна, вчитель молодших класів Кочубейко Зінаїда Романівна та медична сестра Палієнко Світлана Максимівна,
склали акт про таке.
23 травня 2016 року о 9 годині 40 хвилин на уроці фізкультури через невдалі спроби учня
третього класу Тихенького Олексія виконати поставлене завдання (стрибнути через «козла»)
учитель Шапоренко Віктор Дмитрович вилаявся нецензурними словами, дав хлопчикові ляпаса й
штовхнув його на підлогу. Учень невдало впав й серйозно травмував руку, його було доставлено
в шкільний медпункт.
Вважаємо, що непедагогічні дії вчителя стосовно учня є аморальними, несумісними з продов
женням роботи в школі.
Заступник директора
з виховної роботи 			

Гордійчук			

О. Б. Гордійчук

Вчитель молодших класів			

Кочубейко 			

З. Р. Кочубейко

Медична сестра				

Палієнко			

С. М. Палієнко

З актом ознайомлений:
Вчитель фізичної культури Шапоренко В. Д. Шапоренко
23.05.2016
До справи № 02-08
Секретар Ляшенко І. С. Ляшенко
24.05.2016
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Увага!
Дата акта й місце його складення мають відповідати даті та місцю події, яку заактовано.
 в акті може бути оформлено гриф затвердження. Як правило, акт затверджує ке
рівник юридичної особи або керівник юри
дичної особи вищого рівня;
 на актах, що фіксують факти витрат
грошових коштів і використання матеріаль
них цінностей, а також у випадках, передба
чених нормативно-правовими документами,
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підпис особи, яка склала акт, або особи, яка
затвердила акт, скріплюють печаткою відпо
відної юридичної особи;
 нижче підписів голови і членів комі
сії може бути оформлена відмітка «З актом
ознайомлений(-і)», в якій працівник(и), осо
бливо той(ті), до роботи якого(яких) є заува
ження, ставить(-лять) свій підпис і зазначає(ють) дату ознайомлення з актом, наприклад:
З актом ознайомлений:
Начальник відділу кадрів Воронько Р. Ф. Воронько
12 липня 2016 р.

Кадровик України

ПЕРСОНАЛ
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112 Досвід фахівців
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«Стратегічне завдання —

підвищення престижу
професій в аграрному
секторі»

Аграрний бізнес протягом останніх років динамічно
розвивається і є одним з перспективних напрямів
зростання економіки країни. Однак нестача молодих
фахівців і кваліфікованих кадрів серед технічних
спеціалістів та менеджерів, сезонний та інші фактори
ставлять під загрозу розвиток галузі. Як справляються
з цими та іншими проблемами, а також про особливості
управління персоналом в аграрному бізнесі розповіла
нашому журналу Яна Романенко, директор з персоналу
агрохолдингу «Мрія»

«Кадровик України»: Яно, розкажіть про
ринок праці в аграрній сфері, його основні
характеристики, проблеми та перспективи.
Яна Романенко: Якщо говорити про ринок пра-

ці та його особливості в агросекторі, то як і в
будь-якій іншій сфері тут є свої плюси й мінуси.
Характеризуючи цей ринок в цілому — від мало-
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го й середнього бізнесу до великих агрохолдингів, слід зауважити, що загальною для всіх особливістю є низька привабливість цієї сфери для
претендента у зв’язку з територіальною віддаленістю від великих міст. Основні підприємства
і власне земля як основний актив розташовані в
сільській місцевості, де часто не розвинена інфраструктура.
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Проте впродовж останніх років яскраво вира- престижу цих професій і сфери в цілому. Досягнути
жена як міграція, так і еміграція персоналу: жите- цього можна шляхом відкритої й грамотної комунілі Центральної та Східної України переїжджають кації стосовно цілей, планів, результатів, досягнень
працювати на Західну Україну, а жителі західних бізнесу, подій у компанії. А також взаємодіючи з
регіонів виїжджають на заробітки до Європи. При коледжами й вузами, залучаючи молодих фахівців,
цьому більшість агрокомпаній залишаються «в якісно адаптуючи й інтегруючи їх у бізнес-середтіні» і, як наслідок, відсутня репрезентативна ана- овище.
літика, статистика й коДруга складність поляректні дані по ринку праці
гає в низькому рівні техні(зарплата, бонуси, комки, технологій, умов життя
На мій погляд, одним із
пенсації, соцпакет). Відпов регіонах присутності агстратегічних завдань агробізнесу
відно, якісний бенчмаркінг
рокомпаній.
має
стати
формування
репутації
провести неможливо.
По-третє, яскраво вирай престижу цих професій і сфери
У той же час не можна
жена сезонність робіт, незаперечувати позитивної в цілому. Досягнути цього можна рівномірні й гнучкі графіки
динаміки зростання й роздля штатних працівників,
шляхом відкритої й грамотної
витку агробізнесу в Україні
складність оплати за факкомунікації стосовно цілей,
протягом останніх років.
тично відпрацьований час.
планів, результатів, досягнень
Відбувається оптимізація
Саме тому основним акбізнесу, подій у компанії
й автоматизація основних
центом минулого і початку
виробничих процесів, підцього року для нашої ковищується привабливість
манди став перегляд систедля іноземних інвесторів і, відповідно, престиж для ми оплати праці, норм виробітку, тарифів, графіків,
претендентів. Аграрні компанії використовують розробка KPI.
сучасне устаткування, техніку та прогресивні техПо-четверте, відсутні норми й положення з
нології в боротьбі за зниження собівартості вироб оплати праці в аграрному секторі. Норми виробітку
леної продукції, що, у свою чергу, потребує вищої розроблялися ще в СРСР. Для сучасної техніки, нокваліфікації від працівника. Як наслідок, спостеріга- вого устаткування та технологій немає навіть рекоється зростання рівня заробітних плат у сільському мендацій. На початку цього року в структурі відділу
господарстві та попиту на кваліфікований персо- компенсацій і пільг в HR-департаменті «Мрії» був
нал. Лише за 9 місяців 2015 р. агрохолдинг «Мрія» створений сектор нормування праці та заробітної
закрив більше 800 вакансій.
плати, який зі стартом сезону вийшов «в поля» для
моніторингу, коректування і впровадження нових
«Кадровик»: У чому полягають основні труднорм, відштовхуючись від тих, що існують і реконощі в роботі з персоналом в аграрному секмендовані міжгалузевою угодою, з урахуванням
торі?
регіональної специфіки та специфіки бізнесу й технологій.
Яна: Основною перешкодою я б назвала, по-перше,
Далі — низька кваліфікація самих співробітників
низький престиж сільськогосподарських професій і низький рівень менеджменту. Більшість великих
в Україні. На мій погляд, одним із стратегічних зав агрохолдингів в Україні все частіше спільно з вузадань агробізнесу має стати формування репутації й ми розробляють і реалізують програми, адаптовані
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до сьогоднішніх бізнес-реалій. Все починається з й потрібно впливати через взаємодію з коледжами
пошуку «правильних» кандидатів, які не завжди на та вузами, через підвищення репутації компанії як
100 % відповідають профілю посади, але при цьому бренду роботодавця та привабливості аграрної
відкриті для розвитку й досить амбітні для здобуття сфери в цілому.
високих результатів.
Крім цього, існують великі проблеми з наймом
Усе важливішою стає роль корпоративного на- сезонних працівників, особливо в Західній Україні
вчання, побудова власного корпоративного універ- у зв’язку з близькістю до Європи. Люди відмовляситету, а також залучення
ються працювати як на сеекспертів з бізнес-шкіл, зозонних роботах в Україні,
внішніх тренерів і консультак і на постійній основі в
Ставлення до роботи як до
тантів. Також велика уваштаті. Адже в них є можвласного бізнесу — це
га приділяється розвитку
ливість заробити набагато
можливість для працівників
компетенцій, насамперед
більше в інших країнах нареалізувати свої професійні
управлінських. Такий компвіть на менш кваліфікованавики та мати достатню
лексний підхід дасть змогу
них роботах.
сформувати ефективну коКомпанії зазнають не
свободу в ухваленні рішень, а для
манду, а також внутрішній
виправданих втрат у пекомпанії — будувати прозорі й
кадровий резерв.
ріод простою або міжпартнерські стосунки зі своїми
Ще одна складність у росезоння для збереження
ключовими працівниками
боті з персоналом в аграрперсоналу на весь період.
ній сфері полягає в тому, що
Тимчасові працівники не
при чималій кількості пренесуть матеріальної відпотендентів дуже мало кандидатів, які можуть про- відальності за машини та устаткування. Управління
демонструвати реальні результати на своєму місці, та організація роботи із сезонними співробітни«в полі», тим більше протягом декількох сезонів, ками потребує більше контролю й уваги. Оплата
а також високий рівень управлінських компетенцій. праці для таких працівників може бути лише відДля залучення й утримання таких фахівців ве- рядна — за виконаний обсяг, який часто складно
лике значення мають корпоративна культура та оцінити й виміряти.
бренд роботодавця. Складна система мотивації й
залучення працівників до досягнення загального «Кадровик»: Чи бракує фахівців
результату. У агробізнесі не можна зробити добре і яких саме?
лише одну операцію/дію, високі показники можливі лише в разі якісних дій упродовж усього вироб- Яна: Найбільш затребуваними й ключовими заничого циклу. Ставлення до роботи як до власного вжди були і є такі професії, як агроном, інженер,
бізнесу — це можливість для працівників реалізу- технолог, оскільки існує великий розрив між рівнем
вати свої професійні навики та мати достатню сво- кваліфікації фахівців, які випускаються, і вимогами
боду в ухваленні рішень, а для компанії — будувати агробізнесу сьогодні.
Найчисленнішими і, відповідно, актуальними
прозорі й партнерські стосунки зі своїми ключовиє професії тракториста, комбайнера, водія. Саме
ми працівниками.
Спостерігається також небажання молоді по- тому акцент у компанії та всі наші ініціативи цього
вертатися в село, працювати на землі. На це можна року спрямовані саме на ці професії.
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«Кадровик»: У чому полягають особливості
мотивації працівників?
Яна: Питання мотивації широке та багатогранне. Мотиваційні чинники для кожного працівника індивідуальні, і наше завдання — побудувати
систему, в якій кожний зможе знайти для себе
можливості.
Усе залежить від рівня співробітників. Якщо ми
говоримо про керівників середньої та вищої ланки,
то це насамперед рівень і складність поставлених
завдань, ухвалення рішень і повноваження, реалізація великих проектів, кризовий менеджмент. Для
фахівців важлива можливість розвиватися в професії та галузі, зростати кар’єрно, професійно й фінансово. Також упродовж останніх років чинником
мотивації працівники називають динаміку розвитку
галузі.
Оскільки 60 % — це робітники та виробничий
персонал, то для них основним мотиватором є
рівень заробітної плати, стабільність роботи, прозорість нарахування зарплати та своєчасна її виплата, а також умови праці та стан техніки й устат-
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кування, з яким вони працюють. Велике значення
мають соціальні гарантії та наявність пільг, якими
працівники зможуть скористатися після закінчення роботи, оскільки більшість професій пов’язані
зі шкідливими й важкими умовами праці.

«Кадровик»: Якщо порівнювати з іншими
галузями — чи є відмінність у використанні
HR-інструментів?
Яна: Напрям HR в агросекторі ще дуже молодий.

Проте істотних відмінностей, на мій погляд, немає. Є специфіка аграрної сфери, що, у свою чергу,
впливає абсолютно на всі HR-процеси та інструменти. Але базові принципи, процеси, практики й
теорії працюють скрізь однаково.
На мій погляд, HR-служба, її структура, цілі та
завдання, методи й інструменти залежать від обраної стратегії, цілей і завдань бізнесу, розміру та віку
компанії, етапу її розвитку, поглядів першої особи
та багато чого іншого. Саме тому HR-служби роблять майже одне й те ж, але всі ми при цьому дуже
різні. 
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Досвід фахівців

Система ОKR —

секрет успіху
компаній-лідерів
Крістіна Фехер,

начальник сектору управління
винагородою та результативністю
діяльності персоналу ОТП Банку

G

oogle, Intel, LinkedIn — що спільного в цих
компаній? Що дає їм змогу постійно вдосконалюватися та досягати високих результатів? Безперечно, кожна успішна компанія
особлива, але всі вони чимось невловимо схожі.
Існує багато факторів успіху: нові технології, висока кваліфікація співробітників, везіння тощо.

На наш погляд, основних причин успіху дві:
інноваційність і правильно розставлені пріоритети. Але якщо інноваційність — це завжди
ексклюзивні рішення, то можливість правильно розставити пріоритети у вказаних компаніях
з’явилася завдяки створенню нової системи мотивації — OKR.
У 2015 р., коли більшість українських компаній намагалися знайти шляхи виживання в умовах кризи, ОТП Банк також впровадив систему
OKR для поліпшення робочих процесів.
Так що ж таке OKR і чим ця система відрізняється від стандартних цілей?
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Що таке OKR?
OKR (скор. від англ. Objectives and Кеу Results — цілі
та ключові результати) — новий підхід у мотивації,
який дає змогу синхронізувати стратегічні та індивідуальні цілі й забезпечити ефективний контроль
за реалізацією поставлених завдань (рис. 1).
Objectives — це цілі, встановлені на регулярній основі, які:
 мають проектний характер, а не дублюють щоденний функціонал (тобто є амбіційними,
складно досяжними завданнями);
 залежать від поточної стратегії/пріоритету
діяльності;
 сприяють співпраці (узгодженості векторів
діяльності).
Кеу Results — це критерії досягнення для
Objectives. Вони:
 прозорі (мають бути чіткими й однозначними);
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OKR

Objectives



амбіційні



стратегічні

Дії в рамках однієї
стратегії

Key Results

Ефективне
планування



прозорі критерії



чітко вимірюються



об’єктивна оцінка

Результат, який
можна оцифрувати

Рис. 1.

 можуть бути оцифровані, що є обов’язко
вим;
 мають об’єктивну оцінку (під кожний Кеу
Results, як кількісний, так і якісний, розробляється шкала оцінки).

Для чого це потрібно?
Компанія може рухатися в правильному напрямі
лише тоді, коли діяльність усіх її підрозділів узгоджена. Навіть якщо підрозділи компанії ефективно
виконують свої завдання, але кожний при цьому
рухається у своєму напрямі, це призводить до того,
що деякі завдання можуть бути виконані паралельно (кількома відділами одночасно) або навіть суперечити одне одному.
Ще одним важливим моментом є узгодженість
термінів. Наприклад, відкриття нового відділення
заплановано на 1 липня 2016 р., а для набору пер-
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соналу встановлено термін 16 червня 2016 р. У такому разі персонал буде вже підібрано, але приміщення для його роботи підготувати не встигнуть.
Таким чином, якщо один процес не синхронізований з іншим, фінальний результат може виявитися неуспішним.
OKR — це об’єднуюча мета, яка розподіляється
на всі задіяні підрозділи та сприяє їх злагодженій
роботі. У результаті фокус керівників підрозділів
зміщується з особистих досягнень (досягнень їх
відділів/управлінь) на досягнення стратегічних цілей компанії.

Чи має бути система OKR єдиною
в компанії?
Система OKR може бути «каркасом» із стратегічним стержнем і об’єднати цілі всіх підрозділів. У такому випадку стратегічна мета розподілятиметься
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KPI

OKR
 спрямовують

реалізацію
KPI в одному нарямку

 встановлюються

для оцінки
операційної діяльності

 статичні

(річні)

 метрики

діяльності компанії

 сприяють

співробітництву

 динамічні

(щоквартальні)

 стратегічне

завданняobjectives
key resultsроботаоцінка
перегляднові objectives
 поетапні

цілі

Рис. 2.

на всі підрозділи (наприклад, OKR «Поліпшення
корпоративної культури»).
Можливий і інший підхід, коли OKR виступають у ролі етапів досягнення довготривалих
цілей. Наприклад, для компаній із системою KPI
роль OKR може полягати в об’єднанні зусиль підрозділів у рамках реалізації різних стадій проекту (рис. 2).

Як це реалізовано на практиці
в ОТП Банку?
Основою системи OKR є спільна щоквартальна
постановка цілей для всіх керівників вищої ланки топ-менеджментом (правлінням), виходячи з
основних стратегічних завдань.
Наприклад, якщо в банку планується запуск
нового виду кредитних карток, то завдання буде
поставлене не лише бізнесу, а й IT-підрозділу,
причому терміни виконання будуть встановлені з
врахуванням потреб усіх напрямів. Отже, запуск
нового виду карток — це Objectives, а ось Кеу
Results будуть різні: для бізнесу — це розробка
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параметрів продукту та схем його просування,
а для IT — модифікація IT-систем під новий продукт. Завдяки цьому всі задіяні співробітники
розуміють, на що спрямована та чи інша робота,
а також що конкретно і в які терміни вони повинні зробити, щоб отримати бажаний результат.
Підбиття підсумків відбувається також колегіально правлінням, щоб усі задіяні сторони мог
ли надати об’єктивні коментарі щодо виконання
завдання. Таким чином реалізується системне
планування та контроль за виконанням цілей.

На що впливає виконання OKR?
Результат виконання OKR безпосередньо впливає
на розмір премії співробітників. У зв’язку з тим, що
OKR встановлюють вищому керівництву, відсоток
виконання OKR впливає як на їх особисту премію,
так і на премію їх підлеглих.
Спрямованість на спільний результат безпосередньо впливає на прибуток банку. На наш погляд,
важливу роль у цьому відіграє чітка розстановка
пріоритетів у банку та прозора ієрархія цілей. 
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