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Весна в цьому році затрималася
й непомітно перейшла в осінь.
Стас Янковський

Осінь! Яка ж вона прекрасна, особливо якщо тепло та сонячно. Люблю цю пору року напевно так само, як і літо. Проте ця
любов з’явилася вже після закінчення школи. Мої діти-школярі та їх однолітки наприкінці літа із сумом кажуть: «Скоро
перше вересня! І знову до школи…». Чому ж так?
Припускають, що однією з причин є те, що дітям хотілося б
більше гуляти, а не працювати. Однак насправді це не зовсім
так, адже якщо дітям цікаво, вони охоче вранці збиратимуться до школи та з головою поринатимуть у навчання. Дорослі
знають, що успішними є люди, які працюють із задоволенням,
а не через те, що потрібно.
Мій знайомий якось зауважив, що слід відмінити свято
1 вересня та останнього дзвоника. Та причина ж не у святі…
Потрібно кардинально змінювати не тільки назви міст
та вулиць, а й підхід до навчання, який склався ще
за радянських часів.
Хотілося б побажати, щоб і дорослі, і діти частіше могли
роботи те, що їм подобається. А якщо в чомусь виникає
потреба, то досягати цього із задоволенням.
Бажаю успіху та теплої осені!
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
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

ПРАВО

8 Лист Міністерства соціальної політики України

«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

9 Лист Міністерства соціальної політики України від

22 Олександр Клименко

щодо надання роз’яснення від 18 березня 2016
р. № 106/13/116-16

29 червня 2016 р. № 784/13/84-16

10 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо індексації заробітної плати працівника-іноземця від 15 липня 2016 р. № 332/10/136-16

11 Лист Міністерства соціальної політики України

«Про надання роз’яснень» від 24 березня 2015 р.
№ 4053/0/14-15/18

12 Лист Міністерства соціальної політики України
від 10 червня 2016 р. № 189/18/99-16

12 Лист Міністерства соціальної політики Украї-

ни «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік» від 5 серпня 2016 р.
№ 11535/0/14-16/13

16 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо порядку обчислення середнього заробітку мобілізованим працівникам, що продовжують службу за контрактом, від 7 липня 2016 р.
№ 888/13/84-16

16 Лист Міністерства соціальної політики України щодо порядку ведення трудових книжок від
29 червня 2016 р. № 3475/0/10-16/06

Законодавство про авторські та суміжні
права: що варто знати кадровикам

У березневому номері журналу було розглянуто
основні питання та поняття, що стосуються сфери
управління персоналом та правовідносин між роботодавцями й працівниками в процесі трудової діяльності
та за її межами, які регулюються Цивільним кодексом
України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Книгою четвертою цього Кодексу регулюються також питання права
інтелектуальної власності.
Нагадаємо, що право інтелектуальної власності — це
право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної
власності відповідно до законодавства. Такими особами є переважно автори згаданих «результатів інтелектуальної, творчої діяльності», серед яких можуть бути
й працівники підприємств, установ і організацій. Хто
може належати до таких працівників-авторів, якими
саме можуть бути результати їхньої діяльності (праці)
та які права вони можуть мати згідно із законодавством? Відповіді на ці та інші запитання — у статті

18 Лист Міністерства охорони здоров’я Украї-

Бюджетна сфера

18 Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального

32 Олена Морєва
Зміни у штатних розписах дошкільних
навчальних закладів

ни щодо нових вимог до порядку проведення
атестації лікарів від 10 травня 2016 р. № 11.0211/23/11480

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
«Про роботу страхових експертів з охорони
праці на територіях, тимчасово не підконт
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рольних українській владі» від 14 липня
2016 р. № 144-06-3

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055» від 20 травня
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2016 р. № 544 було внесено зміни до Типових штатних
нормативів дошкільних навчальних закладів. Вони стосуються зміни назви посади керівника дошкільного
навчального закладу, введення додаткових посад та
уточнення кількості штатних одиниць окремих посад,
передбачених згаданими Типовими штатними нормативами. Докладніше про це — у статті

Зміни в законодавстві

35 Олена Охріменко
Зміни в оподаткуванні пенсій
Ухвалено Закон, яким внесено зміни до Податкового
кодексу України щодо оподаткування пенсій. Ним,
зокрема, передбачено, що не оподатковуються пенсії,
призначені учасникам бойових дій, інвалідам війни та
іншим особам. За яким принципом оподатковувалися
пенсії в 2015 р. та як вони оподатковуватимуться після
змін — читайте в статті

Оплата праці:
доступно для кадровика

37 Олена Ткаченко

Оплата праці у вихідні та святкові дні

Іноді на підприємстві складається ситуація, коли не
можна припинити працю, навіть у вихідні та святкові
дні. Які ж дні є вихідними та святковими? У яких випадках забороняється праця в такі дні та як оплачується
робота працівників, які залучаються до роботи у вихідні
та святкові? На ці запитання відповімо у статті

Соціальне страхування

44 Ольга Гуменюк
Порядок звітування щодо коштів ФСС з ТВП
Відповідно до законодавства страхувальники зобо
в’язані вести облік коштів загальнообов’язкового дер-
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жавного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і своєчасно надавати органам Фонду
соціального страхування України встановлену звітність
щодо цих коштів. Зі статті ви дізнаєтеся про строки
подання звітності та відповідальність за їх порушення,
особливості заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з
ТВП та порядок подання заяв-розрахунків тощо

51 Відповіді на запитання
58 Календар

ПРАКТИКА
Актуальна тема

60 Вікторія Галкіна

Трудові відносини із сезонними працівниками

Осінь — час збору врожаю і найбільш «спекотна» пора
для працівників аграрного сектору. А для компаній, які
наймають сезонних працівників, осінні місяці — час закінчення строку трудових договорів з деякими з них. Як
зробити все правильно та вчасно, яких помилок не припуститися під час укладання й припинення трудових договорів із сезонними працівниками, а також інші аспекти
сезонної роботи розглянемо в статті

Пільги працівникам

67 Ярина Арсеньєва

Складові соціального пакета: оформлення
та оподаткування

Продовжуємо тему запровадження на підприємстві соціального пакета для працівників. Визначившись з підходом до формування соціального пакета та його складовими й прописавши можливість забезпечення працівників додатковими соціальними пільгами у внутрішніх
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нормативних актах підприємства, роботодавець також
має знати, які первинні документи слід оформити в разі
надання тієї чи іншої складової соціального пакета та як
оподатковувати вартість наданих додаткових пільг (благ)

Випуск 62 (1) «Виробництво та розподілення
електроенергії»

Час відпочинку

98 Посадова інструкція іхтіопатолога

76 Вікторія Галкіна

Додаткова відпустка окремим категоріям
ветеранів війни

З 2015 р. учасники бойових дій та інваліди війни мають
право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної
плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Зазначена
відпустка передбачена статтею 162 Закону про відпустки. Хто належить до таких категорій осіб та про особливості надання додаткової відпустки дізнаєтеся зі статті

Діловодство

82 Олена Загорецька
Оформлення інформаційно-аналітичних документів
Пропонуємо ознайомитися з вимогами до підготовки
найпоширеніших видів інформаційно-аналітичних
документів

100 Вебінар

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

104 Дух підприємництва як основа корпоративної культури АВТЕК

В інтерв’ю з Наталією Кряж, директором департаменту з управління персоналом холдингу АВТЕК, ми
говоримо про підприємницький дух, який так хочуть
бачити у своїх працівниках роботодавці, про те, як
виявити таких працівників і підтримувати в них високу мотивацію та бажання працювати на результат.
А також — про основу ефективних взаємовідносин
між власниками бізнесу та HR-менеджерами, про актуальні проблеми ринку праці, про помилки, які стали
хорошим уроком, та інше

Професійна класифікація

Психологія

88 Сергій Кравцов

108 Наталія Шишлова

Зміна № 5 до Класифікатора професій

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 10 серпня 2016 р. № 1328 було затверджено
Зміну № 5 до КП, яка набрала чинності 15 серпня поточного року. Що ж змінилося цього разу, з’ясуємо в статті

Кваліфікаційні характеристики

93 Зміна до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників.
4

Зразки посадових інструкцій

Люди, які вступають у конфлікти: інструкція
для HR-менеджерів і керівників

Як би нам хотілося раз і назавжди позбутися конфліктів, що зачіпають нас і наших близьких! Але життя
постійно зіштовхує наші інтереси з інтересами інших.
Оскільки більшість часу ми проводимо на роботі, то
саме там ми, хочемо цього чи не хочемо, стаємо учасниками напружених ситуацій, пов’язаних із суперечливими інтересами й потребами різних людей. Детальніше — у статті
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
8 Офіційні роз’яснення

МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни
до статті 14 Закону України «Про
зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення» від 7 липня 2016 р.
№ 1436-VIII

З

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,
спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму
для України» від 14 липня 2016 р.
№ 1474-VIII

З

гідно зі змінами до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, також належать: учасники бойових дій, зазначені
в пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон набирає чинності 30 серпня 2016 р.

аконом, зокрема, визначено, що належить до таких документів, як: посвідка на тимчасове проживання (постійне проживання); посвідчення особи,
яка потребує додаткового захисту; проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, тощо. А також встановлено підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України.
Закон набирає чинності 1 жовтня 2016 р., крім підпунктів 25 і 29 пункту 3
розділу I цього Закону, які набирають чинності 1 січня 2018 р., підпункту 28
пункту 3 розділу I цього Закону в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій, який набирає чинності 1 січня 2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 р.
№ 461

У

новій редакції затверджено списки виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах (Список № 1 та Список № 2 ). Зокрема, до Списку № 2 включено такі
галузі, як залізничний транспорт, поліграфія, зайнятість в яких дає право на
пільгову пенсію за шкідливі та важкі умови праці.
Після набрання чинності новою редакцією втрачає чинність постанова
КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»
від 16 січня 2003 р. № 36.
Постанова набрала чинності 3 серпня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Типового положення про преміювання
державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)»
від 13 червня 2016 р. № 646

6

Затверджено Типове положення про преміювання державних службовців
органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів, яке розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу» і 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.
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Наказ «Про затвердження типових
структур і штатів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
від 29 червня 2016 р. № 709

З

атверджено типові структури та штат:
 обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Наказ набрав чинності 5 серпня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Зміни № 5
до Національного класифікатора
України ДК 003:2010» від 10 серпня
2016 р. № 1328

З

атверджено Зміну № 5 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (коментар див. на с. 88).
Наказ набрав чинності 15 серпня 2016 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форм
державного статистичного спостере
ження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт із праці» від
10 червня 2016 р. № 90

З

атверджено форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», що вводяться в дію, починаючи:
 зі звіту за січень 2017 р. — форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;
 зі звіту за I квартал 2017 р. — форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці».

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Рішення «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» від
17 червня 2016 р. № 2

№ 9 (116) вересень 2016

В

ідповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частини першої статті 50 та
частини першої статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» затверджено Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.
Рішення набрало чинності 12 серпня 2016 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 березня 2016 р. № 106/13/116-16
Щодо надання роз’яснення
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції
повідомляється.
Найменування посад (професій) працівників визначаються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор), затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327.
У Класифікаторі передбачено назву посади «Директор позашкільного закладу» (код 1210.1), яка
належить до професійного угрупування «Керівники підприємств, установ та організацій».
Відповідно до Додатка В Класифікатора похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть
застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії (Примітка 1) та назви професій можуть
бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо
інше не передбачене у Класифікаторі чи відповідних законодавчо-правових актах (Примітка 2).
Враховуючи вищезазначене, від базової посади «Директор позашкільного закладу» можна утворити
посаду «Заступник директора з навчально-тренувальної роботи» (код 1210.1).
У Класифікаторі відсутні такі професійні назви робіт, як «Спеціаліст по спортивних спорудах», «Робітник з благоустрою території» та «Охоронник-адміністратор».
Із змісту звернення не зрозуміло, які завдання та обов’язки покладено на спеціаліста по спортивних
спорудах, тому конкретної відповіді щодо цієї професійної назви роботи надати немає можливості.
Водночас у Типових штатних нормативах дитячо-юнацьких шкіл, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 30 липня 2013 р. № 37 (далі — Типові штати), передбачено посади
«Інженер» та «Підсобний робітник (спортивних споруд)», за якими, на нашу думку, може здійснюватися
обслуговування та ремонт спортивних споруд.
Професійна назва роботи «Робітник з благоустрою території» згідно з Класифікатором професій
відповідає назвам «Двірник» або «Прибиральник територій» (код 9162).
Відповідно до Класифікатора професії «Охоронник» (код 5169) та «Адміністратор» (код 4222) є
окремими назвами, які за кодом класифікації відносяться до різних професійних угруповань («Працівники захисних та охоронних служб» та «Службовці з інформування (довідок)» відповідно).
Слід зазначити, що згідно з положеннями Класифікатора не допускається утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, крім тих, що передбачені у Класифікаторі, тому об’єднання
двох назв професій як «Охоронник-адміністратор» не відповідає положенням Класифікатора.
Разом з тим, Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336, передбачено, що у разі
виконання працівником робіт, що належать до різних посад (професій), трудовий договір укладається за
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згодою сторін за посадою, яку визнано основною. Основною вважається посада з найбільшим обсягом
виконуваних робіт порівняно з іншими посадами.
Крім того, вищезазначеними Загальними положеннями визначено, що конкретний перелік посадових (робочих) обов’язків визначається посадовими (робочими) інструкціями працівників, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівника та особливості штатного розпису
підприємства, установи, організації.
Зокрема, якщо виникає необхідність, завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої посади (професії), можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло
завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для
різних груп професій, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
Для отримання відповіді щодо застосування окремих назв посад (професій), зазначених у Типових
штатах, рекомендуємо звернутися до Міністерства молоді та спорту України як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику,
зокрема, у сферах фізичної культури і спорту.
Слід зауважити, що Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень
роз’яснення (пп. 103 п. 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.
Директор Департаменту  				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 червня 2016 р. № 784/13/84-16
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо обчислення середньої заробітної
плати державним службовцям, яким надавалась відпустка в травні цього року, та повідомляє.
Із 1 травня 2016 р. відповідно до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців
у 2016 році» від 6 квітня 2016 р. № 292 державним службовцям підвищено посадові оклади з одночасною зміною структури.
Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок), у разі зміни структури заробітної
плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати
виключається з розрахункового періоду.
Враховуючи вищевикладене, розрахунковим періодом для проведення нарахувань виходячи з середньої заробітної плати, передбачених пунктом 1 Порядку, має бути період починаючи з травня 2016 р.
Згідно з абзацом восьмим пункту 2 Порядку у разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а
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також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної
плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що
встановлені після підвищення посадових окладів.
Отже, у випадку проведення нарахування середньої заробітної плати для оплати днів відпустки у
травні цього року, необхідно заробітну плату державного службовця, яка нарахована йому за новими
умовами оплати праці у травні, помножити на 12 календарних місяців і розділити на календарні дні періоду травень 2015 – квітень 2016 р. за винятком святкових і неробочих днів, які припадають на цей період.
Одержаний результат множиться на число календарних днів відпустки.
Директор Департаменту  				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15 липня 2016 р. № 332/10/136-16
Щодо індексації заробітної плати працівника-іноземця
Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України розглянув звернення <...> щодо індексації грошових доходів і повідомляє.
Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого
постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами, зокрема внесеними постановою КМУ від 9
грудня 2015 р. № 1013), у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у
місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення. Сума індексації у місяці підвищення окладів не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації,
що склалась у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці
підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення
доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу. У разі коли
відбувається підвищення окладу у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які
не мають разового характеру.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення окладів сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.
Крім того, визначено, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку,
підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному
у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових
доходів населення» та положень цього Порядку.
Порядок не передбачає положень щодо зменшення суми індексації на суму підвищення заробітної
плати у зв’язку коливаннями курсу валют Національним банком України по відношенню до національної
валюти України.
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Враховуючи зазначене, на нашу думку, умови проведення індексації працівників іноземних представництв мають передбачатись у трудових контрактах.
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування та аналізу —
начальник відділу 	 			

Н. Підлужна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 березня 2015 р. № 4053/0/14-15/18
Про надання роз’яснень
До запитань 4, 5.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка працює і має двох
або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи,
який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі),
а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без
урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Згідно зі статтею 24 Закону в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за
всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Зазначена відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Але право на неї має лише жінка, яка працює. Тому
реалізувати своє право на використання цієї відпустки вона може за умови, якщо на день початку відпустки
має стаж роботи в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день.
Період перебування у відпустці для догляду за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає
право на зазначену соціальну відпустку.
Чинним законодавством не визначено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за
попередній рік чи за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення, незалежно
від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки.
Таким чином, якщо працівник звільняється з роботи у відповідному році і має невикористану соціальну відпустку за цей рік, йому має бути виплачена за неї грошова компенсація. На новому місці роботи він
не матиме права на отримання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, оскільки така відпустка
надається один раз протягом відповідного календарного року.
Можливості перерахування грошової компенсації за невикористані дні зазначеної соціальної відпустки на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник при звільненні за переведенням, чинним законодавством не передбачено.
Заступник Міністра				
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 10 червня 2016 р. № 189/18/99-16
Частиною другою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
(далі — Закон) передбачено, що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може
бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Отже, при розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах для виконання зазначеної вимоги, встановленої частиною другою статті 26 Закону, застосовується лише сума мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (при цьому сума мінімальної заробітної плати, встановленої
в інших місяцях періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, не застосовується).
У випадку, наведеному в листі, сума допомоги по вагітності та пологах за листком непрацездатності,
виданим з 1 березня 2016 р., у розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (1 березня 2016 р.), — 1378 гривень.
Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства				

О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 5 серпня 2016 р. № 11535/0/14-16/13
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися
нижчезазначеним.
Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України)
нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму
тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми
тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною
тарифною ставкою, повним окладом.
Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років
(учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час,
не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому
цього пункту для осіб відповідного віку;
2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на
тиждень.
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Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право
на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою КМУ від 21 лютого 2001 р. № 163.
Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.
Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх
працівників скорочений робочий день та інші пільги.
При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП України напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України) тривалість роботи працівників, крім працівників,
зазначених у статті 51 КЗпП України, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому
тижні не може перевищувати 5 годин.
Відповідно до статті 73 КЗпП України у 2017 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не
проводиться у такі святкові і неробочі дні:
— 1 січня — Новий рік;
— 7 січня — Різдво Христове;
— 8 березня — Міжнародний жіночий день;
— 16 квітня — Пасха (Великдень);
— 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
— 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
— 4 червня — Трійця;
— 28 червня — День Конституції України;
— 24 серпня — День незалежності України;
— 14 жовтня — День захисника України.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП України у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73
КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового
або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у
2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу
7 січня — на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 16 квітня — на понеділок 17 квітня, вихідний день
у неділю 4 червня — на понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня — на понеділок 16 жовтня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями КМУ рекомендується переносити робочі дні для працівників,
яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.
У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документу.
Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства,
установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у
зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.
При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи
у цей перенесений робочий день, має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України.
Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний),
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яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей
50–53, 67 i 73 КЗпП України.
Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2017 рік (додається), розрахованої
за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій
тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи
напередодні святкових та неробочих днів.
За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2017 р. становитиме:
при 40-годинному робочому тижні — 1986,0 години;
при 39-годинному робочому тижні — 1942,2 годин;
при 38,5-годинному робочому тижні — 1917,3 годин;
при 36-годинному робочому тижні — 1792,8 годин;
при 33-годинному робочому тижні — 1643,4 годин;
при 30-годинному робочому тижні — 1494 годин;
при 25-годинному робочому тижні — 1245 годин;
при 24-годинному робочому тижні — 1195,2 годин;
при 20-годинному робочому тижні — 996 годин;
при 18-годинному робочому тижні — 896,4 годин.
Заступник Міністра —
керівник апарату				

В. Іванкевич

Додаток
до листа Мінсоцполітики
від 5 серпня 2016 р. № 11535/0/14-16/13
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2017 рік

1
(8)

Грудень

-

Кількість святкових днів і днів
релігійних свят
2
2
(число місяця, (1, 7)
на яке припадає
свято)

Листопад

31

Жовтень

30

Вересень

31

Серпень

28

Липень

31

Червень

Травень

Кількість календарних днів

Квітень

1

Березень

Показники

Лютий

№
з/п

Січень

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік, розрахованої за календарем
п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості
часу роботи за день впродовж робочого тижня та зменшенням тривалості роботи напередодні
святкових та неробочих днів — від журналу «Кадровик-01»

30

31

31

30

31

30

31

365

-

1
(24)

-

1
(14)

-

-

11

3
2
1
(1, 2, (4,
(16)
9) 28)
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Кількість вихід3 них днів

9

8

8

10

8

8

10

8

9

9

8

10

105

Кількість днів,
4 робота в які не
проводиться

11

8

9

11

11

10

10

9

9

10

8

10

116

Кількість робо5 чих днів

20

20

22

19

20

20

21

22

21

21

22

21

249

Кількість днів,
що передують
святковим та
неробочим, у які
тривалість робочого дня (зміни)
при 40-годин6 ному тижні
зменшується на
1 годину (число
місяця, в яке
скорочується
тривалість робочого дня)

1
(6)

-

1
(7)

-

1
(8)

1
(27)

-

1
(23)

-

1
(13)

-

-

6

Норма тривалості робочого часу в годинах при:
40-годинному
7 робочому тижні 159,0 160,0 175,0 152,0 159,0 159,0 168,0 175,0 168,0 167,0 176,0 168,0 1986,0
39-годинному
8 робочому тижні

156

156 171,6 148,2 156

156 163,8 171,6 163,8 163,8 171,6 163,8 1942,2

38,5-годинному
9 робочому тижні

154

154 169,4 146,3 154

154 161,7 169,4 161,7 161,7 169,4 161,7 1917,3

36-годинному
10 робочому тижні

144

144 158,4 136,8 144

144 151,2 158,4 151,2 151,2 158,4 151,2 1792,8

33-годинному
11 робочому тижні

132

132 145,2 125,4 132

132 138,6 145,2 138,6 138,6 145,2 138,6 1643,4

30-годинному
12 робочому тижні

120

120

132

114

120

120

126

132

126

126

132

126

1494

25-годинному
13 робочому тижні

100

100

110

95

100

100

105

110

105

105

110

105

1245

24-годинному
14 робочому тижні

96

96 105,6 91,2

96

96 100,8 105,6 100,8 100,8 105,6 100,8 1195,2

20-годинному
15 робочому тижні

80

80

80

80

18-годинному
16 робочому тижні

72

72

72

72
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88

76

79,2 68,4

84

88

84

84

88

84

996

75,6 79,2 75,6 75,6 79,2 75,6 896,4
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 7 липня 2016 р. № 888/13/84-16
Щодо порядку обчислення середнього заробітку мобілізованим працівникам,
що продовжують службу за контрактом
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист [...] щодо порядку обчислення середньої
заробітної плати, яка зберігається за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий
період, та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, та повідомляє.
Частиною четвертою статті 119 КЗпП визначено, що за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період, та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням
демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за конт
рактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському
виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову.
Слід зазначити, що працівник, якого було призвано під час мобілізації, на особливий період, може
укласти контракт на продовження військової служби, не звільняючись з військової служби. У цьому випадку не відбулось звільнення працівника, який був призваний під час мобілізації, на особливий період,
з військової служби, а отже, йому продовжує зберігатись попередній середній заробіток.
Якщо працівник, якого було призвано під час мобілізації, на особливий період, був звільнений з військової служби, і через певний проміжок часу уклав контракт на продовження військової служби, у цьому
випадку йому необхідно розраховувати новий середній заробіток з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100.
Директор Департаменту  				

О. Товстенно

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 червня 2016 р. № 3475/0/10-16/06
Щодо порядку ведення трудових книжок
Міністерство соціальної політики розглянуло звернення <...> і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом.
Особа, яка бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших, передбачених законодавством процедур, набуває статусу
фізичної особи — підприємця.
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Відповідно до статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо
інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.
Згідно зі статтею 48 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудова книжка є основним
документом про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у
фізичної особи понад п’ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо
вони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації.
Заповнення трудових книжок провадиться власником або уповноваженим ним органом, у якого працює (стажується) особа.
Виходячи зі змісту підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України фізична особа — підприємець є самозайнятою особою.
Враховуючи вищевикладене, запис про період зайняття особою підприємницькою діяльністю не вноситься до трудової книжки.
Статтею 6 Закону України «Про засади державної мовної політики» визначено, що державною мовою
України є українська мова.
Частиною першою статті 13 вищезазначеного Закону, зокрема, передбачено, що паспорт громадянина України або документ, що його заміняє, і відомості про його власника, що вносяться до нього,
виконуються державною мовою і поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов
меншин України. Дія цього положення поширюється й на інші офіційні документи, що посвідчують особу
громадянина України або відомості про неї (записи актів громадянського стану і документи, що видаються
органами реєстрації актів громадянського стану, документ про освіту, трудова книжка, військовий квиток
та інші офіційні документи), а також документи, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства, у разі наявності письмової заяви особи.
Відповідно до частини третьої статті 48 КЗпП трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Враховуючи зазначене,
працівнику, який приступає до роботи вперше, трудова книжка має бути заведена, в тому числі, фізичною
особою — підприємцем.
Разом з цим звертаємо увагу, що пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція) <...>, встановлено,
що першу сторінку трудової книжки (на якій вказуються відомості про працівника) має підписати особа,
відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього поставити печатку підприємства (або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова книжка.
На нашу думку, оскільки фізична особа — підприємець виступає роботодавцем, то першу сторінку
трудової книжки заповнює він і ставить печатку в разі її наявності.
Пунктом 2.211 Інструкції визначено, що трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з
правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі,
няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників.
Заступник Міністра  				

№ 9 (116) вересень 2016

В. Ярошенко

17

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Лист
від 10 травня 2016 р. № 11.02-11/23/11480
Щодо нових вимог до порядку проведення атестації лікарів
Управлінням кадрової політики та освіти розглянуто звернення редакції газети «Оплата праці» щодо
надання роз’яснення порядку проведення атестації лікарів.
Механізм проведення атестації лікарів визначено Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом МОЗ України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19 грудня
1997 р. № 359 (у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015 р. № 650 (далі — Положення)).
Повідомляємо, що за пунктом 10 розділу I Положення атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря. Отже, якщо лікар виявив бажання атестуватися
на присвоєння кваліфікаційної категорії, він має право подати до атестаційної комісії необхідні документи,
визначені в пункті 4 розділу III Положення.
Рішення атестаційних комісій оскаржується в установленому законодавством порядку, а саме в судовому.
Начальник Управління
кадрової політики та освіти  			           С. Григоровська

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Лист
від 14 липня 2016 р. № 144-06-3
Про роботу страхових експертів з охорони праці на територіях,
тимчасово не підконтрольних українській владі
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України (далі — виконавча дирекція Фонду) надає роз’яснення про роботу страхових експертів з
охорони праці на територіях, не підконтрольних українській владі.
Враховуючи роз’яснення уповноважених органів державної влади та вимоги чинного законодавства
України, робочим органам виконавчої дирекції Фонду доручено керуватися даним листом під час розслідування нещасних випадків на виробництві чи причин виникнення професійних захворювань.
Відповідно до Указу Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня
2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної
цілісності України» від 14 квітня 2014 р. № 405/2014 (далі — Указ) на території Донецької та Луганської областей здійснюється антитерористична операція. На виконання Указу та враховуючи положення постанови
КМУ «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання

18

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» від 7 листопада 2014 р. № 595, виконавчою дирекцією Фонду видано відповідні накази, якими управлінням виконавчої
дирекції Фонду в Донецькій та Луганській областях доручено забезпечити у строк до 24 листопада 2014 р.
переміщення робочих органів виконавчої дирекції Фонду, розташованих на територіях тимчасово не підконтрольних українській владі, на території, підконтрольні українській владі.
Відповідно до пункту 3 постанови КМУ «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення
соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям
Донецької та Луганської областей» від 7 листопада 2014 р. № 595 міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації зобов’язані до 1 грудня 2014 р. забезпечити переміщення
бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному
обсязі свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої
повноваження в повному обсязі.
Відповідно до роз’яснення Держгірпромнагляду Держгірпромнагляд України листом від 24 листопада 2014 р. № 8457/0/5-10/6/14 доручив територіальним органам Держгірпромнагляду припинити проведення спеціальних розслідувань і здійснення наглядових функцій на підприємствах, які розташовані
(здійснюють свою діяльність і/або зареєстровані) на територіях, які тимчасово не підконтрольні органам
державної влади України, що визначені розпорядженням КМУ від 7 листопада 2014 р. № 1085-р. Також
тимчасово призупинено роботу спеціальних комісій, призначених наказами територіальних управлінь із
спеціального розслідування нещасних випадків, що стались на територіях, які на цей час не контролюються органами державної влади України.
Крім того, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про заходи стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях» від 25 листопада 2014 р.
№ 841 з 28 листопада 2014 р. припинено виробничу та фінансово-господарську діяльність державних
підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля та
господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами
держави, які знаходяться у зоні здійснення антитерористичної операції.
Таким чином, діяльність служби страхових експертів з охорони праці на територіях, не підконтрольних українській владі, слід вважати припиненою з 24 листопада 2014 р., що унеможливлює участь страхових експертів з охорони праці у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та причин виникнення
професійних захворювань на цих територіях. Така діяльність припинена в усіх населених пунктах, які увійшли до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженого розпорядженням КМУ від 7 листопада 2014 р. № 1085-р. Залежно від ситуації в зоні проведення антитерористичної операції зазначений
перелік населених пунктів може змінюватися.
Документи, які були видані, затверджені чи підписані після 1 грудня 2014 р. органами, установами, організаціями, не підпорядкованими українській владі, (екстрене повідомлення про нещасний випадок, повідомлення про професійне захворювання за формою П-3, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, інші документи, які необхідні для проведення об’єктивного та своєчасного розслідування
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) не можна вважати такими, які складені
відповідно до вимог чинного законодавства України та використовувати їх для розслідування нещасних
випадків чи причин виникнення професійних захворювань у зв’язку з тим, що з цього періоду припинено
діяльність усіх бюджетних та державних установ на територіях, не підконтрольних українській владі.
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Враховуючи той факт, що виконання роботи страхового експерта з охорони праці на непідконтрольних українській владі територіях, може загрожувати їх безпеці, життю та здоров’ю, а також враховуючи
ту обставину, що на цих територіях припинили свою діяльність усі державні та бюджетні установи, робочі
органи виконавчої дирекції Фонду повинні забезпечити участь страхових експертів з охорони праці у розслідуваннях нещасних випадків та причин виникнення професійних захворювань виключно на територіях,
які підконтрольні українській владі.
Разом з цим, робочим органам виконавчої дирекції Фонду в Донецькій та Луганській областях запропоновано забезпечити накопичення інформації, яка їм надходить, про нещасні випадки та професійні
захворювання, що стались на території, тимчасово неконтрольованій українською владою, з метою можливого повернення до розслідування цих випадків після звільнення тимчасово окупованих територій.
Беручи до уваги, що на сьогодні усі підприємства та фізичні особи — підприємці, які зареєстровані в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, який ведеться Державною
реєстраційною службою України, у разі використання ними найманої праці, є страхувальниками, робочими органами виконавчої дирекції Фонду повинно бути забезпечено представництво страхових експертів
з охорони праці у комісіях з розслідування незалежно від місця реєстрації підприємства чи фізичної особи — підприємця (на територіях, підконтрольних чи непідконтрольних українській владі) за умови, що
таке розслідування проводиться на території, підконтрольній українській владі. При цьому слід звертати
особливу увагу на документи, які використовують під час розслідування, з метою недопущення використання документів, які не мають юридичної сили в Україні. Щодо розслідування причини виникнення професійного захворювання, то застосовується такий же принцип, однак за умови, що документи, які були
підставою для початку процедури розслідування причини виникнення професійного захворювання були
складені органами та інститутами, які здійснюють свою діяльність на територіях, підконтрольних українській владі або ці документи видані органами, установами, організаціями на території, не підконтрольній
українській владі, до 1 грудня 2014 р.
Відповідно до пункту 1 рішення РНБО від 4 листопада 2014 р., затвердженого Указом Президента
України від 14 листопада 2014 р. № 875/2014, будь-які органи, їх посадові та службові особи, утворені за
результатами так званих виборів 2 листопада 2014 р., які проводилися в окремих районах Донецької та
Луганської областей, є такими, що утворені, обрані, сформовані, призначені і діють усупереч Конституції
та законам України. У зв’язку з цим під час встановлення факту страхового випадку не можуть бути використані повідомлення, довідки, інші матеріали, які видані цими органами, посадовими чи службовими
особами.
З урахуванням особливостей роботи робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Донецькій та Луганській областях питання щодо представництва у комісії з розслідування, якщо однією із сторін обміну
інформацією є робочий орган виконавчої дирекції Фонду в Донецькій чи Луганській областях, повинно
вирішуватися виключно на рівні управлінь в областях.
Заступник директора  				 П. Сливкін
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Законодавство про
авторські та суміжні права:
що варто знати кадровикам

У

березневому номері журналу було розглянуто основні питання та поняття, що
стосуються сфери управління персоналом та правовідносин між роботодавцями й працівниками в процесі трудової діяльності та за її межами, які регулюються Цивільним
кодексом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV
(далі — ЦКУ). Книгою четвертою цього Кодексу
регулюються також питання права інтелектуальної власності.
Нагадаємо, що право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт
права інтелектуальної власності відповідно до
законодавства. Такими особами є переважно
автори згаданих «результатів інтелектуальної,
творчої діяльності», серед яких можуть бути
й працівники підприємств, установ і організацій. Хто може належати до таких працівниківавторів, якими саме можуть бути результати
їхньої діяльності (праці) та які права вони можуть мати згідно із законодавством? Відповіді
на ці та інші запитання — у статті.

22

Правове регулювання авторських прав
Основним законодавчим актом, який детально
регулює правовідносини у сфері авторських і
суміжних прав, є Закон України «Про авторське
право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.
№ 3792-XII (далі — Закон № 3792). Крім того,
відповідно до статті 2 цього Закону окремі питання авторського права також регулюються
Конституцією України, ЦКУ, Законами України
«Про кінематографію, «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу», «Про
розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм» тощо.
Відповідно до преамбули Закону № 3792 він
охороняє:
 авторські права пов’язані із створенням
та використанням творів науки, літератури і
мистецтва, а саме:
особисті немайнові права авторів творів
та їх правонаступників;
майнові права авторів творів та їх правонаступників;
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 суміжні права, а саме права:
виконавців творів;
виробників фонограм і відеограм;
організацій мовлення.
Що стосується самих творів, то в Законі
№ 3792 йдеться про твори у сфері науки, літератури та мистецтва.

право використовувати створену ним частину
твору (яка має самостійне значення) на власний
розсуд чи ні. Також у цій угоді може бути врегульоване питання щодо розподілу між співавторами винагороди за використання твору (без
угоди співавтори отримують винагороду рівними частками).

Суб’єкти авторських прав

Об’єкти авторських прав

Питання, пов’язані з авторськими правами, можуть виникати насамперед у кадровиків підприємств, установ і організацій (далі — підприємство), що належать до сфери науки, літератури
або мистецтва: наприклад, науково-дослідних
установ, вищих навчальних закладів, книжкових
видавництв, театрів, філармоній, галерей тощо.
Саме серед працівників зазначених підприємств
можуть бути так звані суб’єкти авторських прав,
до яких відповідно до статті 7 Закону № 3792
можуть належати:
 автори, тобто особи, які безпосередньо
своєю творчою працею створили відповідні
твори;
 спадкоємці авторів;
 особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські права.
Зауважимо, що окремий твір може бути
створений як одним автором, так і кількома.
В останньому випадку відповідні особи згідно зі
статтею 13 Закону № 3792 вважатимуться спів
авторами, і їм усім належатиме авторське право
на твір незалежно від того, чи утворює такий твір
одне нерозривне ціле або складається із частин,
кожна з яких має самостійне значення. Наприклад, співавторами інтерв’ю буде як особа, яка
давала інтерв’ю, так і особа, яка його брала. При
цьому опублікування запису інтерв’ю допускається лише за згодою особи, яка його дала.
Для врегулювання можливих спірних моментів, що можуть виникнути між співавторами,
вони, як правило, укладають угоду. Вона, наприклад, може визначати, чи має кожний співавтор

Твори, які були створені їх авторами, відповідно до статті 8 Закону № 3792 вважаються
об’єктами авторських прав. До них належать:
 літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного
або іншого характеру (книги, брошури, статті
тощо);
 виступи, лекції, промови, проповіді та інші
усні твори;
 комп’ютерні програми;
 бази даних;
 музичні твори з текстом і без тексту;
 драматичні, музично-драматичні твори,
пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 аудіовізуальні твори;
 твори образотворчого мистецтва;
 твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва;
 фотографічні твори, у т. ч. твори, виконані
способами, подібними до фотографії;
 твори ужиткового мистецтва, у т. ч. твори
декоративного ткацтва, кераміки, різьблення,
ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби
тощо;
 ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії,
геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 сценічні обробки творів, зазначених у
пункті 1 частини першої статті 8 Закону № 3792,
і обробки фольклору, придатні для сценічного
показу;
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 похідні твори;
 збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що
вони є результатом творчої праці за добором,
координацією або упорядкуванням змісту без
порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими
мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 інші твори.

Особливості застосування
Закону № 3792 щодо окремих творів
Зауважимо, що під законодавство про охорону
авторських прав підпадають усі зазначені твори
незалежно від їх призначення, жанру, обсягу,
мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда,
розваги тощо), у т. ч. оприлюднені та не оприлюднені; завершені й не завершені.
Приклад
Керівництво науково-дослідної ус
танови доручило науковому співробітнику підготувати методичні рекомендації з певних питань, підготовку яких
він не встиг завершити через звільнення.
У цьому випадку зазначений працівник
може мати певні авторські права, хоча
«твір» (проект методичних рекомендацій)
і не був повністю ним завершений до його
звільнення з роботи.
Разом з тим дія Закону № 3792 щодо охорони авторських прав поширюється тільки на
форму вираження твору і не поширюється на
будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції,
відкриття, навіть якщо вони виражені, описані,
пояснені, проілюстровані у творі.
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Приклад
Працівнику А. (маркетологу підприємства) було доручено підготувати статтю для профільного журналу про певні методи просування товарів на ринку, яка згодом була опублікована
в цьому ж журналі. Згодом працівнику Б.
доручили підготувати статтю про аналогічні методи для іншого журналу. Хоча
в обох статтях описувалися однакові методи, але авторські права на різні статті належатимуть різним авторам, якщо
за своєю формою ці статті достатньо
відрізнятимуться.
Відповідно до статті 9 Закону № 3792 охороняється цим Законом і розглядається як твір
частина твору, яка може використовуватися самостійно, у т. ч. оригінальна назва твору.
У той же час згідно зі статтею 10 Закону
№ 3792 не охороняються цим Законом і не ви
знаються об’єктами авторського права результати такої діяльності (хоча за деякими ознаками
її також іноді можна вважати творчою):
 повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної пресінформації;
 твори народної творчості (фольклор);
 видані органами державної влади в межах
їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру
(закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
 державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових
формувань; символіка територіальних громад;
символи та знаки підприємств, установ та організацій;
 грошові знаки;
 розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники
та інші аналогічні бази даних, що не відповіда-
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ють критеріям оригінальності та на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право
особливого роду).
Приклад
Працівнику автостанції було доручено скласти розклад руху автобусів і домовитися про його публікацію
з певною газетою. Опублікований розклад
руху не буде об’єктом авторського права,
і його може опублікувати будь-яка інша
газета без згоди автостанції або працівника, який його склав.
Але якщо цей працівник крім розкладу руху також підготує та опублікує
статтю творчо-аналітичного характеру, у якій, наприклад, міститимуться поради щодо вибору потрібного маршруту,
порівнюватимуться види (характеристики) автобусів на окремих маршрутах
щодо їх швидкості та комфорту, аналізуватимуться переваги автотранспорту порівняно із залізничним тощо, така
стаття може бути об’єктом авторського права. Її публікація в іншій газеті
без згоди автора може бути порушенням
його авторських прав.

Виникнення авторських прав
Відповідно до статті 11 Закону № 3792 авторські права на твір виникають унаслідок факту
його створення. Первинним суб’єктом, якому
належить авторське право, є автор твору. Немає
обов’язкової необхідності зареєструвати такі
права або виконувати для цього якісь інші формальності. У той же час особа, яка має авторське
право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак охорони ав
торського права, який проставляється на оригіналі та кожному примірнику твору і складається
з таких елементів:
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 латинської літери «C», обведеної колом;
 ініціалів та прізвища особи, яка має авторське право;
 року першої публікації твору.
Також за необхідності автор може зареєструвати у встановленому порядку свої авторські права у відповідному державному реєстрі, але це також є правом автора, а не його
обов’язком.
Приклад
Працівнику підприємства А. доручили підготувати інформаційноаналітичну статтю про його продукцію
для публікації її на сайті цього підприємства. Замість того щоб самостійно підготувати статтю, працівник знайшов
аналогічну статтю на сайті підприємства Б. і повністю її скопіював на сайт
свого підприємства, оскільки вважав, що
ця стаття не захищена законодавством
про авторські права, адже на сторінці
сайту був відсутній знак охорони авторського права.
Після цього підприємство Б. звинуватило
підприємство А. в порушенні авторських
прав, адже воно мало такі права за фактом першої публікації статті на своєму
сайті, і для цього необов’язково було ставити знак охорони авторського права.

Права автора
Відповідно до статей 14–15 Закону № 3792 усі
права автора розподіляються на:
 особисті немайнові права, а саме права:
вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі
та його примірниках і за будь-якого публічного
використання твору, якщо це практично можливо; забороняти під час публічного використання
твору згадування свого імені, якщо він як автор
твору бажає залишитись анонімом; вибирати
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псевдонім, зазначати й вимагати зазначення
псевдоніма замість справжнього імені автора на
творі та його примірниках і під час будь-якого
його публічного використання; вимагати збереження цілісності твору й протидіяти будь-якому
перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір,
що може зашкодити честі й репутації автора;
 майнові права, а саме: виключне право на використання твору, яке, зокрема, надає
право автору використовувати твір у будь-якій
формі та будь-яким способом, а також брати
участь у реалізації проектів творів архітектури,
містобудування, садово-паркового мистецтва;
виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, у т. ч. право
дозволяти або забороняти: відтворення творів;
публічне виконання та публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію й публічний показ;
будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо
воно здійснюється іншою організацією, ніж та,
що здійснила перше оприлюднення; переклади
творів; переробки, адаптації, аранжування та
інші подібні зміни творів; включення творів як
складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом
першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи
у прокат та шляхом іншої передачі до першого
продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином,
що її представники можуть здійснити доступ
до творів з будь-якого місця та в будь-який час
за їх власним вибором; здавання в майновий
найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів,
комп’ютерних програм, баз даних, музичних
творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку
зчитує комп’ютер; імпорт примірників творів;
інше (якщо передбачене законодавством).
Зауважимо, що особисті немайнові права
не можуть бути передані (відчужені) іншим
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особам, тоді як майнові права можуть бути пов
ністю або частково передані іншій особі, наприклад, за авторським договором, після чого така
інша особа також стає суб’єктом авторського
права.

Авторська винагорода
За будь-яке використання творів автор має право вимагати виплату винагороди за винятком
випадків, передбачених відповідними статтями
Закону № 3792, а саме:
 стаття 21 — вільне (без згоди автора) використання твору із зазначенням імені автора в
разі цитування, для ілюстрацій, у судових справах тощо;
 стаття 22 — вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом;
 стаття 23 — вільне відтворення примірників твору для навчання;
 стаття 24 — вільне копіювання, модифікація та декомпіляція комп’ютерних програм;
 стаття 25 — вільне відтворення творів
у особистих цілях.
Авторська винагорода може здійснюватися
у формі одноразового (паушального) платежу,
або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або
комбінованих платежів.
Форма, розмір і порядок виплати авторської
винагороди за створення і використання твору
встановлюються в авторському договорі або
в договорах, що укладаються за дорученням
суб’єктів авторського права організаціями ко
лективного управління авторськими правами з
особами, які використовують твори.

Службовий твір
Службовий твір — це твір, створений автором
у порядку виконання службових обов’язків від-
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повідно до службового завдання чи трудового
договору (контракту) між ним і роботодавцем.
Відповідно до статті 16 Закону № 3792 авторське особисте немайнове право на службо
вий твір належить його автору. Виключне ж
майнове право на службовий твір належить
роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.
Приклад
Програмісту комп’ютерної фірми
відповідно до трудового договору та посадової інструкції було поставлено завдання розробити комп’ютерну
програму. Після її створення програмісту належатимуть особисті немайнові
права: наприклад, право вимагати, щоб
на примірниках програми (на компактдисках з програмою, вкладках у програмі
тощо) було вказано його прізвище як автора програми.
У той же час програміст не матиме
майнових прав на програму: наприклад,
права вирішувати, яким організаціям
буде продано програму, права на винагороду за використання програми іншими організаціями (якщо про це додатково не зазначено в угоді з роботодавцем
або в локальних нормативних актах
фірми, наприклад у колективному договорі).
Разом з тим якщо той самий програміст
розробить подібну програму за власною
ініціативою, у вільний від роботи час з
використанням власного комп’ютерного
устаткування і програмного забезпечення та без винагороди за це з боку роботодавця, йому належатимуть і особисті немайнові права, і майнові права
на зазначену програму.
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За створення та використання службового
твору автору належить авторська винагорода,
розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або)
цивільно-правовим договором між автором і
роботодавцем.

Особливості регулювання авторських прав на окремі види творів
Окремі норми Закону № 3792 регулюють авторські права на певні види творів, які можуть
також бути пов’язані з професійними категоріями працівників підприємства. Наприклад, у
статті 17 Закону № 3792 йдеться про авторські
права на аудіовізуальний твір і вказуються конкретні професійні категорії, які можуть бути авторами такого твору:
 режисер-постановник;
 автор сценарію і (або) текстів, діалогів;
 автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або
без нього (фактично композитор або письменник-поет);
 художник-постановник;
 оператор-постановник.
При цьому якщо інше не передбачено в договорі про створення аудіовізуального твору,
зазначені автори в разі передачі своїх майнових прав організації, що здійснює виробництво
аудіовізуального твору, чи продюсеру аудіовізуального твору, не мають права заперечувати
проти виконання цього твору, його відтворення,
розповсюдження, публічного показу, публічної
демонстрації, публічного сповіщення, а також
субтитрування і дублювання його тексту, крім
права на окреме публічне виконання музичних
творів, включених до аудіовізуального твору.
У статті 18 Закону № 3792 йдеться про ав
торські права на комп’ютерні програми, які мають охоронятися як і літературні твори, причому незалежно від способу чи форми вираження
комп’ютерної програми. Разом з тим статтею 24
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Закону № 3792 у деяких випадках передбачено
вільне (без згоди автора) копіювання, модифікація і декомпіляція комп’ютерних програм.
У статті 20 Закону № 3792 йдеться про ав
торські права перекладачів і авторів інших по
хідних творів. У ній, зокрема, зазначається, що
таким авторам належить авторське право на
здійснені ними переклад, адаптацію, аранжу
вання або іншу переробку відповідного твору.
При цьому мають дотримуватися і права автора
твору, який зазнав перекладу або іншої переробки. У той же час авторське право перекладачів і
(або) авторів інших похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади
та переробки тих самих творів.
Приклад
Книжкове видавництво вирішило
опублікувати вже існуючий переклад твору іноземного автора українською мовою, але автор перекладу не
дав згоди на його публікацію. У зв’язку з
цим видавництво за погодженням з іноземним автором за допомогою свого
штатного перекладача здійснило інший
(повторний) переклад твору та опублікувало його. У такому випадку авторські
права автора першого перекладу іноземного твору українською мовою порушені
не були.

Авторські договори
Відповідно до статті 31 Закону № 3792 автор (чи
інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі
повністю чи частково, що має бути оформлено
авторським договором.
Також згідно зі статтею 32 Закону № 3792
автор на основі виключного авторського договору може надати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма
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відомими способами (за винятком випадків,
згаданих у ст. 21–25 Закону № 3792, коли дозволяється вільне, тобто без згоди автора, використання твору).
Таким чином, у зазначених випадках за ав
торським договором можуть передаватися:
 виключні права на використання твору,
коли передається право використовувати твір
певним способом і у встановлених межах тільки
одній особі (яка, у свою чергу, набуває права дозволяти або забороняти подібне використання
твору іншим особам);
 невиключні права на використання твору, коли передається право використовувати
твір певним способом і у встановлених межах
певній особі, але при цьому за особою, яка
передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим
особам.
Відповідно до статті 33 Закону № 3792 договори про передачу прав на використання творів укладаються в письмовій формі, але договір
про використання (опублікування) твору в пе
ріодичних виданнях (газетах, журналах тощо)
може також укладатися і в усній формі. При
цьому договір має містити згоду його сторін
щодо всіх істотних умов такого договору, зокрема щодо: строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється
передаване право, розміру та порядку виплати
авторської винагороди, інших умов, щодо яких
за вимогою однієї зі сторін має бути досягнено
згоди.
Авторська винагорода визначається в договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого
від використання твору, або у вигляді фіксованої
суми чи іншим чином. Ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні
ставки, встановлені КМУ (на сьогодні є чинною
постанова КМУ «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання
об’єктів авторського права і суміжних прав» від
18 січня 2003 р. № 72).
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Різновидом авторського договору є ав
торський договір-замовлення, за яким автор
зобов’язується створити в майбутньому твір
відповідно до умов такого договору і передати його замовникові. У такому договорі може
передбачатися виплата замовником авторові
авансу як частини авторської винагороди. У той
же час умови договору, що обмежують право
автора на створення майбутніх творів на зазначену в договорі тему чи в зазначеній галузі, є не
дійсними.
Питання відповідальності за невиконання
авторського договору розглядаються в статті 34
Закону № 3792, у якій, зокрема, зазначено, що:
 сторона, яка не виконала або неналежним
чином виконала зобов’язання за авторським договором, зобов’язана відшкодувати іншій стороні всі збитки, в т. ч. упущену вигоду;
 якщо автор не передав твір замовникові
відповідно до умов авторського договору-замовлення, він повинен відшкодувати замовникові збитки, в т. ч. упущену вигоду;
 спори щодо відповідальності за невиконання умов авторських договорів вирішуються
в суді.

Об’єкти та суб’єкти суміжних прав
Відповідно до статті 35 Закону № 3792 об’єк
тами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу та форми вираження, є:
 виконання літературних, драматичних,
музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
 фонограми, відеограми;
 передачі (програми) організацій мовлення.
Суб’єктами суміжних прав відповідно до
статті 36 Закону № 3792 є:
 виконавці творів, їх спадкоємці та особи,
яким на законних підставах передано суміжні
майнові права щодо виконань;
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 виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо
фонограм;
 виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо
відеограм;
 організації мовлення та їх правонаступники.
Також у статті 1 Закону № 3792 наведено
детальний перелік професійних категорій, які
можуть бути виконавцями творів, а саме: актор
(театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист
або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті,
танцює чи будь-яким іншим способом виконує
твори літератури, мистецтва чи твори народної
творчості, циркові, естрадні, лялькові номери,
пантоміми тощо, а також диригент музичних і
музично-драматичних творів.
Зауважимо, що:
 виконавці здійснюють свої права за умови
дотримання ними лише прав авторів виконуваних творів та інших суб’єктів авторського права;
 виробники фонограм і відеограм повинні
дотримуватися прав суб’єктів авторського права та виконавців;
 організації мовлення повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права, виконавців та виробників фонограм (відеограм).
Суміжне право, як і авторське, виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва
фонограми або відеограми, оприлюднення передачі організацією мовлення. Для виникнення
та здійснення суміжних прав не вимагається
виконання будь-яких формальностей. Разом
з тим для сповіщення про свої суміжні права
суб’єкти суміжних прав на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних підставах,
або їх упаковках можуть використовувати знак
охорони суміжних прав, який складається з таких елементів:
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 латинська літера «P», обведена колом;
 імена (назви) осіб, які мають щодо цих
фонограм (відеограм) суміжні права;
 рік першої публікації фонограми (відеограми).

Майнові та особисті немайнові права
суб’єктів суміжних прав
Статтею 38 Закону № 3792 передбачено такі
особисті немайнові права для:
 виконавців твору: вимагати визнання
того, що він є виконавцем твору; вимагати, щоб
його ім’я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися у зв’язку з кожним його виступом,
записом чи виконанням (якщо це можливо);
вимагати забезпечення належної якості запису
його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні,
що може завдати шкоди його честі та репутації;
 виробника фонограми та/або відеограми :
зазначати своє ім’я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням
авторів, виконавців і назв творів, вимагати його
згадування у процесі використання фонограми
(відеограми);
 організації мовлення: вимагати згадування своєї назви у зв’язку із записом, відтворенням,
розповсюдженням своєї передачі та публічним
повторним сповіщенням її іншою організацією
мовлення.
Крім того, згідно зі статтями 39, 40, 41 Закону № 3792 суб’єкти суміжних прав мають також
відповідні майнові права, порядок здійснення
яких певною мірою подібний до здійснення авторських прав. Зокрема, майнові права можуть
передаватися (відчужуватися) іншим особам на
підставі договору. Наприклад, передбачені такі
майнові права для:
 виконавців — виключне право дозволяти
чи забороняти іншим особам: публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий
ефір), фіксацію у фонограмах чи відеограмах
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своїх раніше незафіксованих виконань, відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі
чи відеограмі, розповсюдження своїх виконань,
зафіксованих у фонограмах чи відеограмах
тощо;
 виробників фонограм і відеограм — виключне право на використання своїх фонограм,
відеограм, виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам: відтворення (пряме і (або)
опосередковане) своїх фонограм і відеограм у
будь-якій формі та будь-яким способом, розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм
та їх примірників шляхом першого продажу або
іншої передачі права власності тощо;
 організацій мовлення — виключне право
на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам публічне сповіщення своїх
програм шляхом трансляції та ретрансляції,
фіксацію своїх програм на матеріальному носії
та їх відтворення тощо.
Разом з тим відповідно до статті 42 Закону
№ 3792 в окремих випадках допускається об
меження майнових прав суб’єктів суміжних
прав (наприклад, так само як і авторських прав
у випадках, передбачених згаданими вище статтями 21–25 Закону № 3792).
Законом № 3792 передбачається виплата винагороди суб’єктам суміжних прав у разі
використання об’єктів суміжних прав, порядок
нарахування і розмір якої може значно відрізнятися залежно від видів використання зазначених об’єктів.
Наприклад, у певних випадках зібрані кошти
за використання об’єктів суміжних прав можуть
розподілятися між авторами, виконавцями та
виробниками фонограм (відеограм) згідно з
угодою між ними та організаціями колективного управління авторськими правами: авторам —
50 %, виконавцям — 25 % і виробникам фонограм (відеограм) — 25 %.
Строк дії суміжних прав визначено в статті 44 Закону № 3792. Наприклад, майнові права
Кадровик України
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виконавців охороняються протягом 50 років від
дати першого запису виконання, а їх особисті
немайнові права — безстроково.

Захист авторського права
та суміжних прав
Відповідно до статті 51 Закону № 3792 захист особистих немайнових і майнових прав
суб’єктів авторського права і (або) суміжних
прав здійснюється в порядку, встановленому
адміністративним, цивільним і кримінальним
законодавством*.
Види можливих порушень зазначених прав
наведено в статті 50 Закону № 3792, зокрема:
 піратство у сфері авторського права і
(або) суміжних прав — опублікування, відтво* Детальніше про це див. № 3/2016, с. 47; № 6/2016, с. 52
та № 8/2016, с. 38.
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рення, ввезення на митну територію України,
вивезення з митної території України і розпов
сюдження контрафактних примірників творів
(у т. ч. комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;
 плагіат — оприлюднення (опублікування),
повністю або частково, чужого твору під іменем
особи, яка не є автором цього твору;
 будь-які дії для свідомого обходу тех
нічних засобів захисту авторського права і
(або) суміжних прав, зокрема виготовлення,
розповсюдження, ввезення з метою розпов
сюдження і застосування засобів для такого
обходу тощо.
Згідно зі статтею 52 Закону № 3792 за захистом авторського права і (або) суміжних прав
суб’єкти авторського права та суміжних прав
мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх
компетенції. 
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Олена Морєва,

економіст-аналітик

Зміни у штатних
розписах дошкільних

навчальних закладів

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти
і науки України від 4 листопада 2010 року № 1055» від 20 травня 2016 р. № 544 (далі — Наказ
№ 544);
 Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на
яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою КМУ від 4 листопада 1993 р.
№ 909 (далі — Перелік № 909);
 Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства
освіти і науки України від 4 листопада 2010 р. № 1055 (далі — Типові штатні нормативи ДНЗ);
 дитячий навчальний заклад (далі — ДНЗ).

Загальний аналіз змін
Наказом № 544 було внесено зміни до Типових штатних нормативів ДНЗ. Вони стосуються
зміни назви посади керівника дошкільного навчального закладу, введення додаткових посад
та уточнення кількості штатних одиниць окремих посад, передбачених Типовими штатними
нормативами ДНЗ. Відтепер заклад може очолювати замість завідувача — директор, введено
посаду асистента вихователя ДНЗ у групах з інклюзивним навчанням, встановлено обмеження
щодо максимальної кількості посад лікаря та
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медсестри з фізіотерапії — не більше ніж по одній штатній одиниці на заклад, а також уточнено,
що за наявності у ДНЗ автотранспортних засобів
(автобусів) вводиться одна посада водія.
Наказом № 544 встановлено, що керівникам ДНЗ у разі виробничої необхідності надано право змінювати штати або вводити посади (крім керівних), які не передбачені штатними нормативами. Такі зміни провадяться в
межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період, на які
можуть бути спрямовані кошти спеціального
фонду.

Кадровик України
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Заміна посад працівників може
здійснюватись лише в межах однієї
категорії персоналу (педагогічний,
господарсько-обслуговуючий)

Відповідно до Наказу № 544 обмежено максимальну кількість посад лікаря та медсестри
з фізіотерапії у штатному розписі. Відтепер у
пункті 9 розділу III Типових штатних нормативів
ДНЗ зазначено, що у ДНЗ для проведення лікувально-оздоровчої роботи вводиться додатково
посада лікаря (лікаря-педіатра або вузького спеціаліста залежно від типу закладу) та медсестри
з фізіотерапії — по 0,125 штатної одиниці на
одну групу, але не більше ніж по одній штатній
одиниці на заклад. Аналогічні зміни внесено й
до пункту 4 розділу IV Типових штатних нормативів ДНЗ.
З урахуванням цих змін спеціальні й комбіновані ДНЗ та санаторні й комбіновані ДНЗ у
своєму штатному розписі мають передбачити
посади лікаря (лікаря-педіатра або вузького
спеціаліста залежно від типу закладу) та медсестри з фізіотерапії не більше ніж по одній
штатній одиниці на заклад. Якщо ж їх фактична кількість більше однієї посади, вони підлягають скороченню. Працівникові пропонують
іншу посаду. Якщо ж таких не знайдеться чи
працівник відмовиться перейти на іншу роботу, його скорочують. Рішення про скорочення
оформлюють наказом керівника дошкільного
навчального закладу, до штатного розпису вносять відповідні зміни. Видають наказ не пізніше
ніж за два місяці до запланованого звільнення.
У ньому вказують дату скорочення, посади, що
підлягають вивільненню, а також прізвища осіб,
які їх обіймають.
За наявності автотранспортних засобів (автобусів) ДНЗ можуть вводити лише одну посаду
водія на заклад. До внесення змін така посада
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була передбачена з розрахунку одна штатна
одиниця на транспортний засіб.
Також у Наказі № 544 зазначено, що заміна
посад працівників може здійснюватись лише в
межах однієї категорії персоналу (педагогічний,
господарсько-обслуговуючий).

Введення посади асистента
вихователя в групах з інклюзивним
навчанням
Інклюзивне навчання, якому останнім часом
приділяється багато уваги з боку держави, забезпечує доступ до освіти дітей з особливими
потребами за рахунок застосування методів виховання та навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей.
Рішення про створення груп з інклюзивним
навчанням ухвалює:
 орган управління освітою щодо дошкільного навчального закладу комунальної форми
власності;
 засновник дошкільного навчального зак
ладу державної форми власності;
 власник приватного дошкільного навчального закладу.
Комплектуються інклюзивні групи відповідно до нормативів, визначених Положенням про
дошкільний навчальний заклад, затвердженим
постановою КМУ від 12 березня 2003 р. № 305,
Порядком комплектування інклюзивних груп у
дошкільних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН та МОЗ України від 6 лютого
2015 р. № 104/52, та згідно із санітарно-гігієнічними нормами та правилами утримання дітей у
дошкільних навчальних закладах з урахуванням
вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак
та особливих освітніх потреб дітей і побажань
батьків або осіб, які їх замінюють.
Для забезпечення ефективності навчальновиховного процесу наповнюваність інклюзивних
груп має становити до 15 дітей, з них 1–3 дитини
з особливими освітніми потребами, у т. ч. з ін-
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Умовою для зарахування до
спеціального стажу роботи, який
дає право на пенсію за вислугу років,
є наявність факту роботи на
відповідних посадах та в закладах,
встановлених Переліком № 909
валідністю, залежно від складності порушення
(лист МОН України щодо організації діяльності
інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах від 12 жовтня 2015 р. № 1/9-487). До речі,
норма наповнюваності звичайних груп для дітей
дошкільного віку відповідно до статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня
2001 р. № 2628-III становить до 20 осіб.
Навчально-виховний процес у групах з
такими дітьми здійснює асистент вихователя.
Ця посада віднесена до педагогічних і міститься в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14 червня 2000 р.
№ 963. Працівнику, який обіймає вказану посаду, згідно з додатком до Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю до
56 календарних днів керівним працівникам
навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою
КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346, встановлюється щорічна основна відпустка тривалістю
56 календарних днів.
Отже, якщо в дошкільному навчальному закладі з початку навчального року будуть створені групи для дітей з особливими потребами,
то відповідно до Наказу № 544 для роботи в
таких групах до штатного розпису закладу можуть бути введені посади асистента вихователя
дошкільного навчального закладу з розрахунку
одна штатна одиниця на одну групу в межах
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фонду заробітної плати, визначеного кошторисом на відповідний рік.

Заміна посади «Завідувач» на
посаду «Директор (завідувач)»
Щодо заміни назви посади «Завідувач» на посаду «Директор (завідувач)», то слід звернути
увагу, що час роботи у ДНЗ на посаді «Завіду
вач» зараховується до стажу для встановлення
надбавки за вислугу років. Однак умовою для
призначення пенсії за вислугу років є наявність
у працівника спеціального стажу (не менше 25
років) роботи на посадах, визначених Переліком
№ 909.
Тобто умовою для зарахування до спеціального стажу роботи, який дає право на пенсію за
вислугу років, є наявність факту роботи на відповідних посадах та в закладах, встановлених
Переліком № 909. У згаданому Переліку міститься посада «Завідувач», а не «Директор (завідувач)» ДНЗ. Тож є потреба на законодавчому
рівні або внести зміни до Переліку № 909, або
ж залишити у ДНЗ посаду «Завідувач», щоб час
роботи на ній було зараховано працівникові під
час призначення пенсії за вислугу років.
Також слід звернути увагу, що в додатку № 9
до наказу Міністерства освіти і науки України
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557,
відповідно до якого встановлюються посадові
оклади (ставки заробітної плати) педагогічному
персоналу ДНЗ, посада директора ДНЗ відсутня.
Додамо, що згідно з пунктом 16 розділу І
Типових штатних нормативів ДНЗ штатні нормативи працівників дошкільних відділень навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний
заклад», «загальноосвітній навчальний заклад —
дошкільний навчальний заклад» розраховують
відповідно до цих нормативів. 

Кадровик України

Зміни в законодавстві

Олена Охріменко,

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

Зміни в оподаткуванні
пенсій

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551);
 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від
оподаткування пенсій» від 2 червня 2016 р. № 1411-VІІІ (далі — Закон № 1411);
 податок на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО);
 військовий збір (далі — ВЗ).

Н

а виконання положень Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 р. № 71-VІІІ у зв’язку з
набранням чинності змінами до ПКУ з 1 січня
2015 р. ПДФО справлявся із суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно
до закону) або щомісячного довічного грошового
утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на
місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, — у частині такого перевищення.
Ставка ПДФО становила:
 15 %, якщо база оподаткування місячного
оподаткованого доходу не перевищує десятикратного розміру мінімальної заробітної плати,
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встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;
 20 %, якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.
Крім того, відповідно до пункту 161 розділу ХХ
«Перехідні положення» ПКУ об’єктом оподаткування ВЗ є доходи, визначені статтею 163 ПКУ,
тобто загальний місячний оподатковуваний дохід,
визначений, зокрема, підпунктом 164.2.19 ПКУ.
Отже, з пенсії в частині, що перевищувала 3654,00 грн на місяць протягом 2015 р., а в
2016 р. — 4134 грн справлявся ПДФО за ставкою 15 % (20 % — залежно від розміру пенсії) та
1,5 % ВЗ від об’єкта оподаткування.
Крім того, статтею 47 Закону № 1058 передбачено, що в період з 1 квітня 2015 р. по 31 груд-
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ня 2016 р. під час роботи особи (крім інвалідів I
та II груп, інвалідів війни III групи та учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1
ст. 10 Закону № 3551) на посадах (крім осіб, які
працюють на посадах та на умовах, визначених
законами України «Про державну службу», «Про
прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів»)
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.
Законом № 1411, який набрав чинності 1 липня 2016 р., внесено зміни до підпункту 164.2.19
пункту 164.2 статті 164 та пункту 167.4 статті 167
ПКУ. Згідно з цим Законом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку включаються суми пенсій (включаючи
суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового
утримання, отримуваних платником податку з
Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце
здатність (у розрахунку на місяць), встановленого
на 1 січня звітного податкового року, — у частині
такого перевищення, а також пенсій з іноземних
джерел, якщо згідно з міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України. Такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.
Ставка ПДФО становить 18 % бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до
закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної в підпункті 164.2.19 пункту
164.2 статті 164 ПКУ, що становить 10 740 грн.
Крім того, Законом № 1411 передбачено,
що положення підпункту 164.2.19 пункту 164.2
статті 164 ПКУ не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни
та особам, на яких поширюється чинність статті
10 Закону № 3551. 
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Приклад
Гр. М. у 2013 р. призначено пенсію за віком відповідно до Закону
№ 1058, розмір якої складав 5278,21 грн.
Пенсія йому призначена як непрацюючій
особі. У 2015–2016 рр. з пенсії, що перевищувала в 2015 р. 3654,00 грн, а в 2016 р. —
4134,00 грн, справлявся ПДФО за ставкою
15 % та 1,5 % ВЗ.
Розрахунок суми ПДФО та ВЗ:
 5278,21 – 3654,00 = 1624,21 грн.
 1624,21 × 15 % = 243,63 грн (ПДФО);
 1624,21 × 1,5 % = 23,36 грн (ВЗ).
Усього: 243,63 грн + 23,36 грн = 266,99 грн.
Отже, розмір пенсії до виплати в 2015 р.
становив:
5278, 21 – 266,99 = 5011,22 грн.
У 2016 р. розмір пенсій з урахуванням
утримання ПДФО та ВЗ становив
5088,92 грн.
У квітні 2016 р. гр. М. працевлаштувався.
Відповідно до статті 47 Закону № 1058 у
період роботи пенсія йому виплачується в
розмірі 85 % призначеного розміру, а саме:
5278,21 × 85 % = 4486,48 грн.
Крім того, із суми пенсії, що перевищує 4134,00 грн (три розміри мінімальної заробітної плати), а це 352,48 грн
(4486,48 – 4134,00) утримується ПДФО
(15 %) — 52,87 грн та ВЗ (1,5 %) — 5,29 грн.
Отже, розмір пенсії до виплати з дати
працевлаштування становив:
4486,48 – 58,16 (52,87 + 5,29) = 4428,32 грн.
У зв’язку з набранням з 1 липня 2016 р.
чинності Законом України № 1411 пенсія гр. М. не підлягає оподаткуванню. Як
працюючому пенсіонеру з 1 липня 2016 р.
пенсія йому виплачується в розмірі 85 %
від призначеного розміру, з урахуванням
вимог статті 47 Закону № 1058, і становить до виплати 4486,48 грн.

Кадровик України

оплата праці: доступно для кадровика

Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Оплата праці

у вихідні та святкові дні
Іноді на підприємстві складається ситуація, коли не можна припинити працю,
навіть у вихідні та святкові дні. Які ж дні є вихідними та святковими? У яких
випадках забороняється праця в такі дні та як оплачується робота
працівників, які залучаються до роботи у вихідні та святкові? На ці запитання
відповімо у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР
(далі — Закон № 280/97);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889);
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108/95);
 Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на
ринку споживчих товарів, затверджений постановою КМУ від 15 червня 2006 р. № 833 (далі — По
рядок № 833);
 Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 р. № 138 (далі — Ме
тодичні рекомендації № 138).

Які дні є вихідними
За п’ятиденного робочого тижня працівникам
надаються два вихідних дні на тиждень, а за
шестиденного — один вихідний день (частина
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перша ст. 67 КЗпП). Загальним вихідним днем
є неділя. Другий вихідний день за п’ятиденного
робочого тижня, якщо він не визначений законодавством, встановлюється графіком роботи
підприємства, установи, організації (далі — під-
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приємство), погодженим з профспілкою, і, як
правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем. Тобто другим вихідним має бути
субота або понеділок. Зазвичай підприємства
встановлюють другий вихідний день у суботу,
хоча законодавство цього не вимагає.
Для працівників, як правило, установлюється
п’ятиденний робочий тиждень із двома вихід
ними днями (ст. 52 КЗпП). У разі п’ятиденного
робочого тижня тривалість щоденної роботи
(зміни) визначається правилами внутрішнього
трудового розпорядку чи графіками змінності,
які затверджує власник або уповноважений ним
орган за погодженням із профспілкою підприємства з додержанням установленої тривалості
робочого тижня. Згідно зі статтею 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не
може перевищувати 40 годин на тиждень.
На підприємствах, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження
п’ятиденного робочого тижня є недоцільним,
встановлюється шестиденний робочий тиж
день з одним вихідним днем.
За шестиденного робочого тижня тривалість
щоденної роботи не може перевищувати семи
годин за тижневої норми 40 годин, шести годин — за тижневої норми 36 годин і чотирьох годин — за тижневої норми 24 години.
На підприємствах, що діють безперервно,
а також на окремих виробництвах, у цехах, на
дільницях і на деяких видах робіт, де за умовами
праці неможливе дотримання встановленої для
цієї категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, може запроваджуватися підсумований облік робочого часу.
За підсумованого обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), розробленими роботодавцем
таким чином, щоб тривалість робочого часу за
обліковий період не перевищувала нормальної
кількості робочих годин (ст. 61 КЗпП).
П’ятиденний, шестиденний робочий тиждень
або підсумований облік робочого часу встановлюється власником або уповноваженим ним
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органом спільно з виборним органом первинної
профспілки з урахуванням специфіки роботи,
думки трудового колективу та за погодженням
з місцевою радою (частина третя ст. 52, ст. 61
КЗпП).
Тобто за п’ятиденного робочого тижня вихідні працівникам надають відповідно до вста
новленого підприємством режиму роботи,
який зазначено в колдоговорі та правилах внут
рішнього трудового розпорядку.
За підсумованого обліку робочого часу вихідний день за календарем (неділя) не завжди є
вихідним днем працівників. Вихідні дні підприємства також можуть не збігатися з вихідними
днями окремого підрозділу або працівника.
Якщо працівнику встановлено неповний робочий тиждень, то вихідними днями для нього
будуть лише ті, що передбачені графіком роботи підприємства, решта днів вважатиметься невідпрацьованим часом.
Разом з тим законодавством передбачено
декілька винятків.
По-перше, на підприємствах, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних
умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажнорозвантажувальних роботах, пов’язаних із роботою транспорту, вихідні дні надаються в різні
дні тижня почергово кожній групі працівників
згідно з графіком змінності, що затверджується власником або уповноваженим ним органом
за погодженням із профспілкою підприємства
(ст. 69 КЗпП).
По-друге, на підприємствах, де робота не
може бути перервана в загальний вихідний день
(неділю) у зв’язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї тощо),
вихідні дні встановлюються місцевими радами
(ст. 68 КЗпП). У статті йдеться саме про встановлення вихідних днів для підприємств. Вихідні дні
для працівників визначаються в загальновстановленому порядку (частина третя ст. 52, 67 і 69
КЗпП).
Кадровик України
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Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону № 280/97 до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належить установлення за погодженням
із власниками зручного для населення режиму
роботи розташованих на відповідній території
підприємств сфери обслуговування незалежно
від форм власності.
Згідно з пунктом 13 Порядку № 833 режим
роботи торговельного об’єкта та закладу ресторанного господарства, що належать до комунальної власності, установлюється органами
місцевого самоврядування.
Отже, до повноважень, наданих виконавчим органам сільських, селищних, міських рад,
може належати встановлення режиму роботи
розташованих на відповідній території підприємств сфери обслуговування незалежно від
форм власності не інакше ніж за погодженням,
у випадках, передбачених законодавством,
з власниками таких об’єктів, з обов’язковим
дотриманням останніми особливостей продажу
окремих груп продовольчих та непродовольчих
товарів, здійснення різних видів торгівлі, роботи
закладів (підприємств) ресторанного господарства. Такої думки додержується Держкомпідприємництва, зокрема в листі від 26 березня
2010 р. № 3753.

Які дні є святковими
Святкові та неробочі встановлюються виключно законодавством.
Статтею 73 КЗпП визначено такі святкові дні:
 1 січня — Новий рік;
 7 січня — Різдво Христове;
 8 березня — Міжнародний жіночий день;
 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
 9 травня — День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні (День перемоги);
 28 червня — День Конституції України;
 24 серпня — День незалежності України;
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 14 жовтня — День захисника України.
Неробочими є дні релігійних свят:
 7 січня — Різдво Христове;
 один день (неділя) — Пасха (Великдень);
 один день (неділя) — Трійця.

Перенесення вихідних та святкових
днів
Відповідно до частини третьої статті 67 КЗпП
якщо святковий або неробочий день, встановлений статтею 73 КЗпП, збігається з вихідним
днем, вихідний день переноситься на наступ
ний після святкового або неробочого.
Крім того, з метою створення сприятливих
умов для використання святкових і неробочих
днів, а також раціонального використання робочого часу КМУ вправі не пізніше ніж за три
місяці до таких днів рекомендувати керівникам
підприємств перенести вихідні та робочі дні в
порядку та на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлено
п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями.
Роботодавець у разі застосування рекомендації КМУ не пізніше ніж за два місяці видає
наказ (розпорядження) про перенесення ви
хідних і робочих днів на підприємстві, погоджений із профспілкою (ст. 67 КЗпП).
В інших випадках роботодавець також вправі перенести вихідні. Але зверніть увагу, що таке
перенесення є зміною істотних умов праці, адже
змінює режим роботи. Тому про таке рішення
роботодавець має повідомити працівників не
пізніше ніж за два місяці в порядку, передбаченому статтею 32 КЗпП.

Порядок залучення до роботи
у вихідні та святкові (неробочі) дні
Залучати працівників до роботи у вихідний день
забороняється. Залучення до роботи у вихідний
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день у зв’язку з виробничою необхідністю чинним законодавством не допускається. Про це,
зокрема, йдеться в листі Мінпраці від 13 квітня
2012 р. № 123/13/133-12.
Залучення окремих працівників до роботи в
ці дні допускається тільки з дозволу профспілкового комітету підприємства та лише у виняткових випадках, визначених статтею 71 КЗпП:
 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, загибелі
або псування майна;
 для виконання невідкладних, наперед не
передбачених робіт, від негайного виконання
яких залежить у подальшому нормальна робота
підприємства в цілому або його підрозділів;
 для виконання невідкладних вантажнорозвантажувальних робіт із метою запобігання
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення та призначення.
Якщо хоча б одна із зазначених вище умов не
виконується, роботодавець не вправі змушувати
працівників виходити на роботу у вихідний день.

Увага!
За будь-яких обставин забороняється залучати до роботи у вихідні дні:
 вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
 батьків, які виховують дітей без матері,
у т. ч. у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі (ст. 1861 КЗпП);
 опікунів (піклувальників), прийомних
батьків (ст. 1861 КЗпП);
 працівників молодше вісімнадцяти ро
ків (ст. 192 КЗпП).
Ця заборона стосується і роботи у святкові
та неробочі дні.
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Відповідно до статті 73 КЗпП робота у свят
кові (неробочі) дні допускається:
 на безперервно діючих підприємствах, де
припинення роботи неможливе через виробничо-технічні умови;
 у зв’язку з необхідністю обслуговування
населення;
 у випадках, передбачених статтею 71
КЗпП.
Підприємство не має права залучати до роботи у вихідний або святковий (неробочий)
день увесь колектив працівників підприємства
(структурного підрозділу) або оголошувати вихідний день робочим для всього підприємства.
Залучають до роботи в ці дні тільки окремих
працівників, тому в запиті роботодавця на отримання згоди профспілки про залучення працівників до роботи у вихідні ці працівники мають
бути перераховані із зазначенням посади (професії) та прізвища, імені та по батькові.
Залучення працівників до роботи у вихідні,
а також святкові дні провадиться за письмо
вим наказом керівника, у якому зазначається
вид компенсації за таку роботу. У наказі також
необхідно вказати працівників, бригади, дільниці, відділи тощо, які працюватимуть у ці дні.
Якщо роботу працівника у святковий (неробочий) день визначено графіком змінності, окремого наказу щодо його залучення до роботи в
цей день видавати не потрібно.
Для державних службовців залучення
у вихідні, святкові та неробочі дні регламентується частиною четвертою статті 56 Закону
№ 889, згідно з якою для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні
службовці, для яких законом не передбачено
обмежень щодо роботи, на підставі наказу
(розпорядження) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган
первинної профспілкової організації (за наявності), зобов’язані з’явитися на службу та працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі
дні, у нічний час.
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Невиконання працівником наказу по підприємству про його залучення до роботи у вихідний
або святковий (неробочий) день у разі дотримання підприємством установленого порядку
такого залучення є порушенням трудової дисципліни, тож працівника можна притягнути до
дисциплінарної відповідальності.

Компенсація за роботу у вихідний
день
Згідно зі статтею 72 КЗпП робота у вихідний
день може компенсуватися за згодою сторін
у грошовій формі у подвійному розмірі або
наданням іншого дня відпочинку. Отже, якщо
працівник працював у свій вихідний день, у нього є вибір — або взяти відгул, або отримати
оплату в подвійному розмірі. Оплата за роботу у
вихідний день обчислюється за правилами статті 107 КЗпП, як і робота у святкові та неробочі
дні.
Термін надання іншого дня відпочинку визначається за згодою сторін (див. лист Мінпраці від 29 грудня 2009 р. № 853/13/84-09). На
практиці його надають за можливістю через
найкоротший проміжок часу після роботи у вихідний день, однак це не позбавляє сторін права
домовитися про надання його в будь-які терміни, зокрема приєднати до відпустки.
У разі залучення згідно із законодавством
до роботи працівників у вихідні дні, які є загальними вихідними днями (субота, неділя)
або визначені за графіком роботи (змінності), та за згодою сторін обрано компенсацію
іншим днем відпочинку, то робота у вихідний
день оплачується в одинарному розмірі, а день
відгулу не оплачується. Такі висновки робить
Мінсоцполітики в листі від 29 грудня 2009 р.
№ 853/13/84-09.
Наприклад, якщо працівник працюватиме в
суботу, 27 серпня, а відгул візьме у четвер, 1 вересня, то 27 серпня оплачуватимуть у одинарному розмірі, а 1 вересня не оплачуватимуть,
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тобто у вересні він отримає меншу заробітну
плату.
Зверніть увагу, що у своєму листі від 19 вересня 2012 р. № 321/13/133-12 Мінсоцполітики доводить до відома про документальне
оформлення відгулу в табелі робочого часу,
затвердженому наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489. Отже, в такому випадку 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.
Тобто якщо у вихідний день працівник відпрацював тільки чотири години та отримує інший день відпочинку — відгул, то в одинарному
розмірі йому будуть оплачені тільки чотири години.
У наказі про залучення до роботи у вихідний
день слід зазначати спосіб компенсації, що встановлюється за взаємною згодою роботодавця
та працівника. Якщо працівнику надається відгул, у наказі бажано вказати, коли працівник відпочиватиме.
Працівник не має права обрати день відгулу
без згоди роботодавця. Невихід на роботу може
бути розцінений як прогул без поважних причин, що може стати причиною звільнення на
підставі пункту 4 статті 40 КЗпП.
Визначені КЗпП норми оплати за роботу у
вихідні, святкові (неробочі) дні є мінімальни
ми державними гарантіями. Роботодавець
може самостійно встановлювати більш високий рівень оплати праці за роботу в такі дні
на підставі статті 97 КЗпП і статті 15 Закону
№ 108/95-ВР.
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Оплата роботи у святковий та неробочий день
Категорія працівників

Розмір оплати

Відрядники

За подвійними відрядними розцінками

Працівники, праця яких оплачується за
годинними або денними ставками

У розмірі подвійної годинної або денної ставки

Працівники, які одержують місячний оклад

У розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх
окладу, якщо робота у святковий і неробочий день
провадилася в межах місячної норми робочого часу
У розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх
окладу, якщо робота провадилася понад місячну
норму

Компенсація за роботу у святкові та
неробочі дні
Відповідно до статті 107 КЗпП робота у святковий і неробочий день (частина четверта
ст. 73 КЗпП) оплачується в подвійному розмірі
(таблиця). Оплата в зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані
у святковий і неробочий день.
Подвійний розмір оплати за роботу у вихідні
або святкові (неробочі) дні поширюється тільки
на часові (денні) ставки або відрядні розцінки,
до інших виплат (різних видів доплат, надбавок,
премій тощо) він не застосовується.
За бажанням працівника, який працював
у святковий і неробочий день, крім подвійної
оплати йому також може бути надано інший
день відпочинку, що не оплачується та є вихідним днем (див. лист Мінпраці від 29 грудня
2009 р. № 853/13/84-09). Надання іншого дня
відпочинку — це додаткова гарантія, яка не передбачає заміни підвищеної оплати за роботу у
святкові (неробочі) дні.
У разі підсумованого обліку робочого часу
робота у святкові та неробочі дні за графіком
включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години
роботи, що перевищують цю норму, вважають-
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ся надурочними й оплачуються в подвійному
розмірі відповідно до статті 106 КЗпП (п. 11 Методичних рекомендацій № 138).
Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між
фактично відпрацьованим часом і нормою
годин за цей період. Оплата за всі години над
урочної роботи провадиться в кінці облікового
періоду.
Під час підрахунку надурочних годин робота у святкові та неробочі дні, проведена понад
установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується,
оскільки вона вже оплачена в подвійному роз
мірі (п. 11 Методичних рекомендацій № 138).
Якщо ж години роботи у святкові (неробочі)
дні відпрацьовано за графіком, тобто в межах
установленої норми робочого часу, виключати їх із кількості надурочних годин не потрібно
(див. лист Мінсоцполітики від 17 лютого 2012 р.
№ 51/13/116-12).
Під час визначення годинної тарифної ставки для оплати фактично відпрацьованих годин у
святкові, неробочі дні необхідно місячний оклад
працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового
розпорядку для цього підрозділу (працівника).
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Приклад
У червні 2016 р. працівник, який
працює за підсумованим обліком
робочого часу (обліковий період — квартал), відпрацював норму робочого часу —
159 годин. Крім того, у святковий день,
19 червня, відпрацьовано вісім годин не за
графіком змінності, а у зв’язку з необхідністю запобігання виробничій аварії. За
ІІІ квартал 2016 р. працівник відпрацював
на 12 годин більше норми робочого часу,
установленої для цього облікового періоду. При цьому протягом облікового періоду працівник більше у святкові робочі
дні не працював. Місячний оклад працівника становить 7000 грн. За роботу у
святковий день інший неоплачуваний день
відпочинку працівнику не надавався.
З’ясуємо, як оплачуватимуть працю за
червень 2016 р.:
 визначимо годинну тарифну ставку для
оплати годин, відпрацьованих у святковий
день:
7000 грн ÷ 159 год = 44,03 грн/год;
 сума оплати праці за роботу у святковий день становить:
8 год × 44,03 грн/год × 2 = 704,48 грн;
 загальна сума зарплати за червень
2016 р. дорівнює:
7000 грн + 704,48 грн = 7704,48 грн.
У ІІІ кварталі 2016 р. працівник відпрацював на 12 годин більше норми робочого часу,
установленої на цей обліковий період, в т. ч.
на вісім годин, відпрацьованих у святковий
день. Тому під час підрахунку оплачуваних
надурочних годин за обліковий період з надурочних 12 годин слід виключити вісім
годин, відпрацьованих у святковий день,
оскільки вони вже були оплачені в подвійно-
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му розмірі. Отже, як надурочні у подвійному розмірі працівнику буде оплачено тільки
чотири години (12 год – 8 год):
4 год × 44,03 грн/год × 2 = 352,24 грн.

Приклад
Розглянемо такі ж умови, що й у
попередньому прикладі, лише з тією
відмінністю, що відпрацьовано вісім годин
у святковий день, 19 червня, за графіком
змінності.
Визначимо, як оплачуватимуть працю за
червень 2016 р. у цьому випадку:
 годинна тарифна ставка для оплати годин, відпрацьованих у святковий день, становить:
7000 грн ÷ 159 год = 44,03 грн/год;
 сума оплати праці за роботу у святковий день:
8 год × 44,03 грн/год = 352,24 грн;
 загальна сума зарплати за червень
2016 р. дорівнює:
7000 грн + 352,24 грн = 7352,24 грн.
У ІІІ кварталі 2016 р. працівник відпрацював на 12 годин більше норми робочого часу,
установленої на цей обліковий період. Із 12
надурочних годин виключати вісім годин,
відпрацьованих у святковий день, не потрібно, адже для працівника за графіком
цей святковий день був звичайним робочим
днем згідно з графіком виходу на роботу.
Тому 12 понаднормових годин будуть оплачені наприкінці кварталу в подвійному розмірі годинної ставки відповідно до статті
106 КЗпП:
12 год × 44,03 грн/год × 2 = 1056,72 грн.
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Ольга Гуменюк,

експерт із соціального страхування

Порядок звітування

щодо коштів ФСС з ТВП

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язко
вого державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління Фонду від 18 січня 2011 р.
№ 4 (далі — Порядок № 4);
 Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 22 грудня 2010 р. № 26 (далі —
Порядок № 26);
 електронний цифровий підпис (далі — ЕЦП);
 єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ);
 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП).

В

ідповідно до частини другої статті 15 Закону № 1105 страхувальники зобов’язані
вести облік коштів загальнообов’язкового
державного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, і своєчасно надавати органам Фонду соціального страхування України встановлену звітність щодо цих
коштів.
Строки подання страхувальниками звітів
щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тим-
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часовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, до робочих органів
ФСС з ТВП та їх форму затверджено Порядком
№ 4.
Звіти подаються до робочого органу ФСС з
ТВП страхувальником — фізичною особою або
відповідальною особою страхувальника — юридичної особи за місцем взяття його на облік або
за місцем обліку, зазначеним у Державному
реєстрі, згідно з додатком 1 до Порядку № 4 за
формою Ф4-ФСС з ТВП — звіт страхувальника
щодо коштів загальнообов’язкового держав-
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ного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням.
На підставі пункту 4.3 Порядку № 4 звіт за
формою Ф4-ФСС з ТВП не подається, якщо:
 у страхувальника немає зобов’язання
перед Фондом за субрахунками, на яких ведеться облік розрахунків із ФСС з ТВП, на початок
звітного кварталу та оборотів за субрахунками у
звітному кварталі;
 є зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та немає оборотів за суб
рахунками, на яких ведеться облік розрахунків з
ФСС з ТВП, у звітному кварталі.
Якщо ж у звітному кварталі є обороти за суб
рахунками, на яких ведеться облік розрахунків з
ФСС з ТВП, або обліковується сума заборгованості перед ФСС з ТВП на початок звітного кварталу, то звіт необхідно подавати. Якщо в будьякому кварталі поточного року, крім четвертого,
страхувальник мав рух коштів за субрахунками,
на яких ведеться облік розрахунків з ФСС з ТВП,
а в IV кварталі, навпаки, розрахунки за соціальним
страхуванням не проводилися, то подавати звіт за
рік він не зобов’язаний. Але якщо звіт подається
за ІІ–IV квартал, то всі показники заповнюються
наростаючим підсумком із початку року.

Строк подання звітності та відповідальність за його порушення
Страхувальники зобов’язані подавати звіти до
ФСС з ТВП не пізніше 20 числа наступного за
звітним періодом місяця (п. 4.1 Порядку № 4).
Тобто граничні строки подання звіту: не пізніше
20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 20 січня.

Граничні строки подання звіту:
не пізніше 20 квітня; 20 липня;
20 жовтня; 20 січня
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За пунктом 4.1 Порядку № 4 звіти подаються
на вибір страхувальника одним із способів:
 в електронній формі;
 на паперових носіях;
 надсилаються поштою з повідомленням
про вручення та з описом вкладення. Страхувальник зобов’язаний надіслати його на адресу
ФСС з ТВП не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітів.
Для надання можливості страхувальникам
звітувати в електронній формі постановою
правління ФСС з ТВП від 27 квітня 2011 р. № 23
було затверджено Порядок подання страхувальниками електронних документів до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності. Електронний документ надсилається страхувальником адресату через автоматизовану інформаційну систему приймання
електронних документів ФСС з ТВП за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку загального користування на підставі укладеного
договору між робочим органом ФСС з ТВП
та страхувальником. Для укладення договору
страхувальнику необхідно звернутися до робочого органу ФСС з ТВП за місцем реєстрації. Разом із договором до робочого органу надаються
посилені сертифікати відкритих ключів. Договір чинний до закінчення терміну їх чинності.
Якщо страхувальник подає адресату нові посилені сертифікати ЕЦП, договір вважається продовженим до закінчення терміну чинності нових
посилених сертифікатів ключів.
Автоматизована інформаційна система
приймання електронних документів ФСС з ТВП
забезпечує цілодобовий прийом електронних
документів від страхувальників. Обробляє документи адресат з 9:00 до 17:00 щодня, крім
вихідних, святкових і неробочих днів. Датою
подання електронного документа вважається
дата, зафіксована у першій квитанції до електронного документа, за яким страхувальником
отримано третю квитанцію з повідомленням
про прийняття (або неприйняття) електронного
документа.
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Електронний документ, до якого страху
вальником не було отримано третьої квитанції,
прийнятим не вважається. Електронна форма
звітів має відповідати звітам на паперових носіях, а в графі «Реєстраційний код страхувальника»
слід обов’язково вказувати повний 12-значний
реєстраційний номер страхувальника та перевіряти правильність вказаного періоду звітності.
У разі складання або подання звітності з недотриманням правил, без відбитка печатки та
підписів керівника, головного бухгалтера, відповідальними особами ФСС з ТВП звіти прийняті
не будуть. За несвоєчасне подання або неподання звітності про використання коштів ФСС з

ТВП, інших відомостей, посадові особи страхувальника несуть адміністративну відповідаль
ність.
Відповідно до статті 1655 Кодексу України
про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X за несвоєчасне подання
або неподання звітності про використання кош
тів ФСС з ТВП, подання недостовірної звітності
передбачена адміністративна відповідальність у
вигляді штрафу від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255
грн) у разі вчинення правопорушення вперше,
штрафу від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн) у
разі повторного вчинення протягом року одного
й того ж правопорушення.

Особливості заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП
Код
рядка
1
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Особливості заповнення таблиці І
Відображається сума зобов’язань перед ФСС з ТВП; залишається незмінною протягом року

2, 13

Заповнюються страхувальниками, які змінили протягом року місцезнаходження і не розрахувались (і з ними не розрахувались) за попереднім місцем обліку

3

Виділений для відображення самостійно виправлених помилок: відкоригованих внесків за період до 1 січня 2011 р., надлишково нарахованих допомог у попередні роки

4

Відображаються загальною сумою штрафні санкції за результатами перевірок (крім накладених на посадових осіб адміністративних штрафів)

5

Не заповнюється

6

Відображається загальна сума коштів, отримана від ФСС з ТВП протягом звітного періоду для
виплати матеріального забезпечення, погашення заборгованості за Фондом станом на 1 січня
2011 р., повернення страхувальнику надлишково (помилково) перерахованих коштів

12

Відображається сума зобов’язань ФСС з ТВП, протягом року буде незмінною

14

Вказується загальна сума коштів, перерахована ФСС з ТВП, у т. ч. повернення невикористаних
коштів, наданих на виплату матеріального забезпечення, сума рядків 15–20 не відповідатиме
сумі рядка 14 саме на суму повернення невикористаних коштів, а також на суму надлишкових
чи помилкових перерахувань

15

Відображається погашення заборгованості, утвореної станом на 1 січня 2011 р., перерахування
страхових внесків за період до 2011 р., донарахованих самостійно в поточному році, погашення заборгованості, що виникла після 1 січня 2011 р., наприклад, штрафні санкції згідно з актом
перевірки, що був оформлений у минулому році, а сплата відбулася в поточному, самостійно
нарахована пеня тощо
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16

Вказуються суми повернення до ФСС з ТВП надлишково отриманого фінансування для надання матеріального забезпечення в минулих роках, самостійно виявленого страхувальником у
поточному році

17

Відображаються суми перерахованої пені, нарахованої спеціалістами ФСС з ТВП за результатами перевірки та нарахованої страхувальником самостійно за період до 1 січня 2011 р.

18

Відображаються суми перерахованих штрафів, нарахованих спеціалістами ФСС з ТВП за результатами перевірки страхувальника

19

Відображається перерахована сума неправомірно витрачених страхувальником коштів, виявлених спеціалістами ФСС з ТВП за результатами перевірки

20

Не заповнюється

21

Відображається загальна сума нарахованих страхувальником у звітному періоді витрат за рахунок коштів ФСС з ТВП на матеріальне забезпечення. Розшифровка даних рядка 21 таблиці I
за видами витрат надається в таблиці II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів
ФСС з ТВП». Показник рядка 21 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II звіту

Код
рядка

Особливості заповнення таблиці ІІ, колонки 5, 6

1

Вказується кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах, і суми таких витрат.
Якщо працівник, який постраждав від наслідків аварії на ЧАЕС, має достатньо страхового стажу
для оплати періоду тимчасової непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати
(тобто більше восьми років), то пільгою він не користується і в колонках 5 і 6 таблиці ІІ його
листок непрацездатності не відображається. Якщо ж був оплачений листок непрацездатності
особі, віднесеній до 1-ї категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, для санаторно-курортного лікування, то в колонках 5 і 6 таблиці ІІ звіту відображаються всі дні та сума допомоги, виплачена за листком непрацездатності, виданим на період санаторно-курортного лікування, повністю

3

Відображають різницю в кількості днів між звичайною відпусткою та пільговою і суму допомоги, виплаченою за додаткові дні. Якщо жінка повністю використала відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, то кількість днів у колонці 3 завжди становитиме 180, а в колонці 5 — 54.
У колонці 3 відображають всю суму допомоги, а в колонці 6 — пропорційно додатково наданим дням відпустки

Слід зазначити, що в таблиці ІІ звіту проставляється загальна сума витрат страхувальника за
рахунок коштів ФСС з ТВП, нарахованих у звітному періоді (з початку року), тобто включення до
цих сум витрат на допомоги, не відображених у
звітах за попередні роки, неприпустимо.

Порядок подання заяв-розрахунків
Підставою для фінансування страхувальниківроботодавців робочими органами ФСС з ТВП є
оформлена за встановленим зразком заява-роз-
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рахунок, що містить інформацію про нараховані
застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. Зразок заяви-розрахунку міститься в додатку до Порядку № 26.
Для зарахування страхових коштів страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок у банках у порядку, встановленому Національним банком України відповідно до
частини другої статті 34 Закону № 1105. Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною
установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
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коштів, у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Частиною п’ятою статті 32 Закону № 1105
передбачено граничні строки набуття права на
матеріальне забезпечення застрахованих осіб
та отримувачів допомоги. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за
його призначенням надійшло не пізніше 12
календарних місяців із дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї,
який перебував на її утриманні. Ця норма чинна
з 1 січня 2015 р. незалежно від дати настання
страхового випадку.

Матеріальне забезпечення
виплачується, якщо звернення за
його призначенням надійшло не
пізніше 12 календарних місяців із дня
відновлення працездатності
Дванадцятимісячний період відлічується від
закінчення страхового випадку для випадків
тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, а в разі смерті — від дня смерті, зазначеного у свідоцтві про смерть, від першого числа
місяця, наступного за тим, у якому настала відповідна подія (відновлення працездатності, інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи
або члена сім’ї, який перебував на її утриманні).
Для обчислення періоду 12 календарних місяців
беруться цілі місяці з 1 до 31 (30 або 28 (29) для
лютого) числа. У разі виникнення страхового
випадку із застрахованою особою на підставі
поданих документів, передбачених статтею 31
Закону № 1105, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства приймає
рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
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Документи для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах розглядаються комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства не
пізніше 10 днів із дня їх надходження. Повідом
лення про відмову від призначення допомоги із
зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не
пізніше п’яти днів після винесення рішення.
Відповідно до рішення комісії із соціального
страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення й оформлює заяву-розрахунок.
У графу 3 «Номер страхового свідоцтва застрахованої особи» зворотного боку заяви-розрахунка вноситься ідентифікаційний номер із
Державного реєстру фізичних осіб — платників
податків та інших обов’язкових платежів. Якщо
фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомила про це орган Державної
фіскальної служби та має відмітку у паспорті, то
у графі вказується серія та номер паспорта.
У графі 4 «Номер листка непрацездатності» вказують серію (три букви) та номер (шість
цифр) листка непрацездатності.
У графі 5 «Причина непрацездатності» вказують цифри згідно з цифрами, визначеними в рядку «Причина непрацездатності» листка непраце
здатності. Якщо листок непрацездатності підлягає
оплаті повністю за рахунок роботодавця, то його
реквізити у заяві-розрахунку не вказують.
Для отримання коштів ФСС з ТВП для виплати застрахованим особам матеріального за
безпечення, нарахованого страхувальником,
останній звертається до робочого органу ФСС з
ТВП за місцем обліку із заявою-розрахунком за
підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства.
Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один із яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких
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призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий — подається
до робочого органу Фонду.
Опрацьовуючи заяви-розрахунки робочі органи ФСС з ТВП перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, дані про
сплату ним ЄСВ. За результатами аналізу даних,
вказаних у заяві-розрахунку, може бути призначена позапланова перевірка страхувальника.
Відповідно до пункту 3.6 Інструкції про порядок
проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень
за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою правління ФСС з ТВП від
22 грудня 2010 р. № 29, позапланові перевірки
проводяться в разі:
 виявлення невідповідності між даними,
зазначеними в документах обов’язкової звітності та заявах-розрахунках, поданих страхувальником до органу ФСС з ТВП;
 за результатами аналізу даних, зазначених
у звітності, заяві-розрахунку страхувальника
щодо коштів ФСС з ТВП, статистичних даних
виявлено перевищення розміру середньоденної
допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах над розміром середньоденної заробітної плати.
Робочі органи ФСС з ТВП фінансують страхувальників протягом 10 робочих днів після
надходження заяви-розрахунку.
Після надходження суми коштів, зазначених
у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника
останній зобов’язаний виплатити матеріальне
забезпечення у строки, визначені в статті 32 Закону № 1105:
 допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується у найближчий після отримання фінансування строк,
установлений для виплати заробітної плати;
 допомога на поховання призначається не
пізніше дня, що настає за днем звернення, та ви-
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плачується не пізніше наступного робочого дня
після отримання страхувальником страхових
коштів від ФСС з ТВП.
Кошти ФСС з ТВП, що надходять на спеціальний рахунок, обліковуються на окремому
субрахунку.
Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок
в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, можуть бути використані страхувальником винятково на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг
застрахованим особам. Страхові кошти, зара
ховані на окремий рахунок, не можуть бути
спрямовані на задоволення вимог кредиторів,
на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Виправлення помилок у звітності та
поданих заявах-розрахунках
Помилки у формі звіту Ф4-ФСС з ТВП виправляються згідно з вимогами, викладеними в розділі VII Порядку № 4. Насамперед бухгалтеру,
який самостійно виявив помилки у звіті за формою Ф4, необхідно письмово повідомити про
факт і зміст помилок органу ФСС з ТВП за місцем обліку, у якому мають бути викладені причини виникнення помилок і надані розрахунки
(п. 7.3 Постанови № 4).
Письмове повідомлення про факт виявлен
ня помилки складається у двох примірниках
і має містити таку інформацію: назва страхувальника; реєстраційний код страхувальника в
органі ФСС з ТВП і код ЄДРПОУ; період виявлення помилки; зміст помилки з посиланням на
чинне законодавство, згідно з яким робляться
виправлення; суму відкоригованих внесків або
витрат; суму донарахованої пені; дату складання
повідомлення.
Письмове повідомлення надсилається за
підписом керівника та головного бухгалтера

49

соціальне страхування

(п. 7.4 Постанови № 4). Виявивши помилку, що
обумовлює необхідність повернення надміру
використаних коштів ФСС з ТВП, бухгалтер повинен донарахувати та сплатити суму пені.
І найголовніше: у разі самостійного повідом
лення страхувальником органу ФСС з ТВП про
факт виявлення помилки та перерахування сум,
нарахованих ним, у разі недоплати страхових
внесків за період до 1 січня 2011 р. і пені, зайво
нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки штрафи до страхувальника не застосовуються (п. 7.7 Постанови № 4).
Якщо в результаті самостійної перевірки
бухгалтер виявив зайво нараховані допомоги в
поточному році, то необхідно вчинити відповідно до пункту 10 Порядку № 26. У разі виявлення факту надлишково замовлених і отриманих
страхових коштів невикористані кошти повертаються до робочого органу ФСС з ТВП протягом трьох робочих днів. Зазначені суми мають
бути відображені в рядку 14 «Перераховано з
початку року» звіту, з одночасним зменшенням
суми витрат. Неприпустимо зменшувати необхідну суму фінансування в наступній заяві-розрахунку з урахуванням надлишково отриманих
коштів за попередньою.
Подаючи звітність до органу ФСС з ТВП, помилки минулих кварталів звітного року необхідно відобразити шляхом коригування показників
звітності. Додатково нараховані суми допомоги
по тимчасовій непрацездатності, в т. ч. по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II
звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Зберігання первинних документів
Під час перевірки правомірності призначення
та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам спеціалісти робочих органів
ФСС з ТВП перевіряють у тому числі наявність
первинних документів, а саме листків непраце
здатності.
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У статті 716 розділу 4 «Облік та звітність»
Переліку типових документів, що створюються
під час діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня
2012 р. № 578/5, установлено трирічний тер
мін зберігання облікових регістрів і первинних
документів, у т. ч. для документів, що стосуються розрахунків із соціального страхування. Але
утилізувати документи після закінчення трирічного терміну можливо лише за умови завер
шення перевірки державними податковими
органами* з питань дотримання податкового
законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій,
суб’єктів господарювання державного сектору
економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів і державних фондів або використовували державне чи
комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської
діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття
судами провадження у справах документи зберігаються до ухвалення остаточного рішення.
Таким чином, щоб уникнути неприємностей
із ревізорами роботодавець має забезпечити:
 постійний дієвий контроль за проходженням і зберіганням листків непрацездатності на
підприємстві;
 своєчасне ознайомлення членів комісії
із соціального страхування з інформаційними
та довідковими матеріалами, змінами в законодавстві, що стосуються питань соціального
страхування та проведення навчань;
 неухильне дотримання бухгалтерією чинного законодавства під час нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам. 

* На сьогодні — фіскальними органами.
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

Чи потрібно звільняти працівника за основним місцем роботи, якщо
його буде переведено на іншу посаду, а на попередню прийнято за су
місництвом?
Звільняти працівника в такій ситуації
не потрібно, адже в цьому випадку не
йдеться про переоформлення основ
ного місця роботи на роботу на умовах сумісництва. Переведення на одному підприємстві можливе лише в межах уже укладеного трудового
договору, а робота за сумісництвом є роботою за
окремим трудовим договором.
Насамперед звернемо увагу на те, що працівник, якого прийнято на основне місце роботи,
може бути переведений на іншу роботу на тому
самому підприємстві. Така умова передбачена
статтею 32 КЗпП, у якій визначено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві допускається, але тільки за згодою працівника.
Хоча форми надання такої згоди законодавством не встановлено, зазвичай працівник
викладає це в заяві. На її підставі роботодавець
видає наказ про переведення працівника на іншу
роботу. Оскільки типової форми такого наказу
не затверджено, роботодавець має видати його
на спеціальному бланку, що містить усі необ-
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хідні реквізити. Не слід забувати, що в разі переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу протягом двох тижнів із дня
переведення за ним зберігається його колишній
заробіток (ст. 114 КЗпП).
На момент переведення працівника на іншу
роботу на тому ж підприємстві попередня посада вважається вакантною, а тому може бути
зайнята іншим працівником або тією ж особою,
але на умовах внутрішнього сумісництва. У такому випадку з цим працівником потрібно укласти
ще один трудовий договір.
Якщо б працівник висловив бажання змінити основне місце роботи на роботу на іншому
підприємстві, в такому разі його доцільно було
б звільнити з основного місця роботи з виплатою всіх належних йому сум (у т. ч. компенсації за невикористану відпустку) та наступного
дня прийняти його на цю ж посаду на роботу
за сумісництвом (лист Міністерства соціальної політики України від 28 березня 2013 р.
№ 2-1/06/187-13).
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У разі прийняття працівника на роботу за
внутрішнім сумісництвом варто нагадати про
подання повідомлення про прийняття до ДФСУ.
Відповідно до положень постанови КМУ «Про
порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прий
няття працівника на роботу» від 17 червня
2015 р. № 413 повідомлення подається роботодавцем до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно
до вимог законодавства у сфері електронного
документообігу й 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.

Якщо наказ про прийняття працівника на
роботу оформлений правильно, але підприємство несвоєчасно або взагалі не направило повідомлення до фіскальної служби про прийняття
працівника на роботу (це також стосується сумісників), це є порушенням, за яке застосовуються санкції. Посадові особи підприємств, винні в
порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
(частина перша ст. 265 КЗпП).
Роботодавця можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі мінімальної
заробітної плати (на сьогодні це 1450 грн). У разі
виявлення порушень вимог законодавства про
працю на посадових осіб роботодавця (незалежно від форми власності) також може бути накладено адміністративний штраф у розмірі від 30 до
100 нмдг (тобто від 510 до 1700 грн).

Працівник звернувся до відділу кадрів з проханням надати йому
частину щорічної відпустки 27 та 28 червня. Як це правильно
оформити?
Насамперед слід зазначити, що заява
працівника про надання частини що
річної відпустки в такий спосіб не зов
сім коректна, і перед кадровою службою постає
щонайменше два запитання. По-перше, про яку
тривалість щорічної відпустки йдеться (два календарних дні чи один)? По-друге, як обчислити
щорічну відпустку і який сенс у її наданні, якщо,
наприклад, 27 червня згідно з наказом по підприємству було перенесено на 2 липня, або якщо цей
день не перенесено, як його обчислити?
Зауважимо, що в такому випадку кадрова
служба мала б звернутися до працівника за отриманням правильно оформленої заяви, в якій він
мав би зазначити дату початку щорічної відпустки
та її тривалість. Оскільки функції кадрової служби полягають не лише в наданні допомоги підприємству, а також у проведенні роз’яснювальної
роботи з працівниками підприємства, перед по-

52

данням працівником заяви про надання частини
щорічної відпустки вона має допомогти в обчисленні її тривалості.
Якщо працівник хоче взяти щорічну відпустку
на 27 та 28 червня, він швидше за все має на увазі
два календарних дні. Але під час отримання такої заяви фахівці кадрової служби вважають, що
якщо йдеться про два календарних дні, то працівник має приступити до роботи 30 червня. Адже
під час визначення тривалості щорічної відпустки
святкові й неробочі дні відповідно до статті 73
КЗпП не враховуються (ст. 781 КЗпП та частина
друга ст. 5 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки)). Таким чином, якщо працівник має бажання відпочивати 27 та 28 червня, 28 червня як встановлений статтею 73 КЗпП
святковий день не враховуватиметься під час визначення тривалості щорічної відпустки.
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Окрім цього, тривалість щорічних відпусток
незалежно від режимів і графіків роботи розраховується в календарних днях. Якщо робочий
день 27 червня перенесено на 2 липня, він не
вважається днем, що не враховується в тривалість щорічної відпустки (адже не є святковим).
Тобто навіть якщо в цей день підприємство не
працює у зв’язку з перенесенням, 27 червня
враховуватиметься у тривалість щорічної відпустки. Оскільки законодавством це прямо не
встановлено, для обґрунтування слід наголосити, що щорічна відпустка надається в календарних днях. А отже, її тривалість не може бути
змінено лише через те, що 27 червня (як робочий день) було перенесено на 2 липня, тобто
вважався вихідним днем. Під час визначення
тривалості щорічної відпустки не враховуються лише святкові й неробочі дні згідно зі статтею 73 КЗпП, а 27 червня у зв’язку з перенесенням став вихідним днем. І тому, повертаючись

до того, що до тривалості щорічної відпустки
враховуються всі календарні дні, в т. ч. вихідні,
цей день враховуватиметься в тривалість зазначеної вище відпустки.
У такому випадку постає питання в раціональності надання відпустки. 27 червня як робочий день було перенесено на 2 липня, а 28 червня є святковим днем, тобто в ці дні працівники
відпочиватимуть. Винятком є лише безперервно
діючі підприємства, де робота ведеться згідно з
графіком змінності.
Якщо робочий день 27 червня на підприємстві не переносився на суботу 2 липня, і працівник 29 червня має можливість приступити до роботи, у такому разі він може написати заяву про
надання відпустки тривалістю один календарний
день — 27 липня. Саме в таких випадках і має допомогати працівнику кадрова служба, яка має
роз’яснити йому, як правильно оформити заяву
тощо.

Чи встановлюється випробування під час прийняття на роботу
особи, для якої це місце роботи стане першим після проходження
строкової військової служби?

Незважаючи на останні зміни, внесені
Законом Україну «Про внесення змін до
Кодексу законів про працю України
щодо випробування при прийнятті на роботу» від
17 травня 2016 р. № 1367-VIII до статті 26 КЗпП,
як і раніше для осіб, звільнених у запас із військової чи альтернативної (невійськової) служби, випробування під час прийняття на роботу не встановлюється.
Одним із видів військової служби відповідно
до пункту 6 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232)
є строкова військова служба.
Військовослужбовцями є особи, які проходять військову службу. Згідно зі статтею 26 За-
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кону № 2232 військовослужбовці, які проходили
строкову військову службу, звільняються в запас
або у відставку. І це підтверджує той факт, що
для осіб, звільнених у запас з військової служ
би, випробування під час прийняття на роботу
не встановлюється.
Особа, яка працевлаштовується, крім паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу),
трудової книжки, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, документа про освіту, про стан здоров’я тощо, зобов’язана
подати ще й військовий квиток або посвідчення
про приписку до призовної дільниці (за наявності). У військовому квитку має бути відмітка про
проходження строкової військової служби. Таким чином, для роботодавця стає зрозумілим, що

53

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

працівник, який працевлаштовується, є особою,
яка звільнена з військової служби, а отже, випробування їй не встановлюватиметься.
Також зауважимо, що прийняття на роботу
військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, відповідно до статті 2113 КУпАП тягне за
собою накладання штрафу в розмірі від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, тобто від 17 до 51 грн.
Якщо особа працевлаштовується вперше,
тобто до проходження строкової військової
служби вона ніде не працювала, то до трудової

книжки працівника за місцем роботи вноситься
окремим рядком з посиланням на дату, номер
та найменування відповідних документів запис
про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять
службу, не поширюється законодавство про
працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати
звільнення із служби (п. 2.19 Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці,
Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58).

Працівник працевлаштований за строковим трудовим договором.
Чи правомірним буде його звільнення за угодою сторін саме датою
написання заяви в разі її надходження на підприємство поштою,
якщо в заяві не вказано дати звільнення?
Насамперед слід зауважити, що безпідставне укладення строкового трудового договору, навіть за наявності згоди
сторін, вважається укладеннням такого договору
на невизначений строк, тобто безстроково.
Відповідно до частини другої статті 23 КЗпП
можливість укладення строкових трудових договорів обмежена нормами КЗпП та іншими законодавчими актами. Їх оформлення допускається
тільки у випадках, коли трудові відносини не
можуть бути встановлені на невизначений строк
з урахуванням характеру роботи, умов її виконання або інтересів працівника.
Згідно зі статтею 39 КЗпП строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково в
разі хвороби або інвалідності працівника, які перешкоджають виконанню роботи за договором,
порушення власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП.
Строковий трудовий договір також може бути
припинений і за угодою сторін, тобто за пунк-
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том 1 статті 36 КЗпП, оскільки законодавством
не обмежено припинення трудових відносин за
цією підставою.
У разі звільнення за угодою сторін законодавством не встановлено строку попередження
та наявності поважних причин для припинення
трудових відносин. Трудовий договір, в т. ч. строковий, може бути припинено в будь-який час.
Головне — це домовленість сторін, тобто працівника та роботодавця. Пам’ятайте, що в разі
розгляду спорів щодо звільнення за пунктом 1
статті 36 КЗпП увага звертається саме на наявність такої домовленості. Лише в цьому випадку
договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може
мати місце лише за взаємної згоди на це роботодавця та працівника.
Якщо роботодавець погоджується на звільнення працівника за угодою сторін, але в заяві
дата звільнення не зазначена, днем звільнення по
суті є дата, з якої керівник погоджується звільнити працівника. У такому разі, для убезпечення
підприємства від неприємних моментів, у кадро-
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вій службі слід вести внутрішній журнал реєстрацій заяв або зареєструвати цей документ як
вхідний у канцелярії чи службі діловодства.
Якщо роботодавець не погоджується на таке
звільнення, проведення процедури звільнення
вважається неправомірним. Прохання працівника про звільнення в цьому випадку можна
сприймати як звільнення з його ініціативи.
А звільнення за власним бажанням працівника
за умови укладення строкового трудового договору може відбуватися лише в разі виникнення
поважних для цього причин, які перешкоджають виконанню працівником своїх обов’язків за
трудовим договором.
Оскільки під час укладення строкового трудового договору працівник погоджується на
трудові відносини на конкретний строк, він наперед знає умови укладання такого договору.
Це встановлення певного строку за погодженням сторін або на час виконання певної роботи. Отже, для розірвання трудового договору з
ініціативи працівника в строк, про який він просить, мають виникнути підстави, передбачені
статтею 38 КЗпП.
Водночас приймати рішення про звільнення
працівника з його ініціативи, спираючись лише
на заяву про звільнення такого змісту, без зазначення поважних причин, у такому випадку не
варто. Якщо керівник не погоджується на звільнення працівника за угодою сторін, кадровій

службі слід звернутися до працівника та довести
до відома цю інформацію. Але якщо рішення
працівника про звільнення непохитне, він може
написати іншу заяву із формулюванням «…звільнити за власним бажанням» та з обов’язковим
описанням причини його звільнення.
Згідно зі статтею 38 КЗпП до поважних при
чин можна віднести:
 переїзд на нове місце проживання;
 переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
 вступ до навчального закладу;
 неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
 вагітність;
 догляд за дитиною до досягнення нею
14-річного віку або дитиною-інвалідом;
 догляд за хворим членом сім’ї відповідно
до медичного висновку або інвалідом першої
групи;
 вихід на пенсію;
 прийняття на роботу за конкурсом;
 а також з інших поважних причин.
Слід наголосити, що цей перелік не є вичерпним. Залежно від обставин поважними можуть
бути визнані й інші причини. Чи визнавати їх поважними, роботодавець має право вирішувати
самостійно. І вже в такому випадку розірвання
строкового трудового договору можна вважати
з ініціативи працівника.

На яку тривалість відпустки має право працівник (чоловік),
який виховує дітей без матері та з яким укладено строковий трудо
вий договір терміном на дев’ять місяців?
Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємством
незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також особи,
які працюють за трудовим договором у фізичної особи.
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Право на відпочинок є конституційним правом кожного працівника, яке забезпечується
гарантованим наданням відпустки визначеної
тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади) та заробітної плати. Це правило
поширюється на всіх працівників незалежно від
терміну укладеного трудового договору.
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Щорічна основна відпустка як одна з видів
відпусток надається працівникам тривалістю не
менш як 24 календарних дні за відпрацьований
робочий рік, який відлічується з дня укладення
трудового договору. Порядок її надання регулюється статтею 10 Закону про відпустки. Саме
нею визначено, що право працівника на щорічні
основну та додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення
шести місяців безперервної роботи на даному
підприємстві.
Натомість у разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення
шестимісячного терміну безперервної роботи
їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою статті 10 Закону про
відпустки. Нею визначені особи, яким надаються
щорічні відпустки повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи в
перший рік роботи на даному підприємстві за
бажанням працівника. Першими в цьому переліку вказано жінок, які мають двох і більше дітей
віком до 15 років. Це право передбачено статтею
19 Закону про відпустки, а також статтею 1821
КЗпП. Оскільки статтею 1861 КЗпП гарантії, що
встановлені статтею 1821 цього Кодексу, поширено також на батьків, які виховують дітей без
матері, цей працівник має право на отримання
щорічної відпустки повної тривалості.
Окрім цього, чоловік, який виховує дітей без
матері, має право на додаткову соціальну від
пустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Нагадаємо, що зазначена відпустка надається
понад щорічні відпустки, переноситься на інший
період або продовжується в порядку, визначеному статтею 80 КЗпП та статтею 11 Закону про
відпустки. Ця відпустка є соціальною i надається
в будь-який час календарного року, незалежно
від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після.
Зважаючи на обставини, працівник має право
на щорічну та соціальну відпустки. Оскільки чо-
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ловік працюватиме на підприємстві дев’ять місяців відповідно до умов укладеного строкового
трудового договору, право на щорічну основну
відпустку повної тривалості він отримує до нас
тання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві.
Не слід забувати, що якщо працівник не використав свого права на відпустки протягом
дев’ятимісячного терміну роботи, він може її використати перед звільненням. За бажанням йому
має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. У разі звільнення у зв’язку
із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за бажанням працівника надаватися й тоді, коли час відпустки повністю
або частково перевищує строк трудового договору. Датою звільнення в такому разі стане останній
день відпустки, а чинність строкового трудового
договору продовжиться до закінчення відпустки.
У разі надання щорічної основної відпустки
повної тривалості виникає певна неузгодженість
між її тривалістю та терміном роботи працівника. Адже 24 календарних дні щорічної відпустки
надаються за відпрацьований робочий рік. А в
даному випадку чоловік не відпрацьовує повного
робочого року, хоча відповідно до законодавства
має право на повну тривалість відпустки. Тому
рекомендуємо надавати щорічну відпустку з
розрахунку дев’яти місяців.
Наприклад, робочий рік, за який працівнику
надається щорічна основна відпустка тривалістю
24 календарних дні, розпочинається 30 листопада 2015 р. та закінчується 31 серпня 2016 р. —
датою закінчення строку трудового договору.
Згідно з розрахунком він відпрацював 267 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, передбачених статтею 73 КЗпП. Використавши формулу визначення кількості днів
щорічної відпустки (24 ÷ (366 – 11) × (277 – 10) =
18,05), отримуємо 18 календарних днів щорічної
основної відпустки (окрім 10 календарних днів
соціальної відпустки), на які працівник має право. Тобто під час роботи або перед звільненням
він може їх використати.
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Зауважимо, що в разі їх невикористання під
час звільнення працівнику буде виплачено грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної та соціальної відпусток.
Якщо працівнику надавалася щорічна відпустка повної тривалості, тобто 24 календарних
дні, вважається, що він має заборгованість перед
підприємством щодо нарахованих відпускних за
невідпрацьовану частину робочого року. Для
покриття цієї заборгованості під час звільнення
працівника роботодавець провадить відрахування із його заробітної плати за дні відпустки,
що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року (ст. 127 КЗпП, ст. 22 Закону
про відпустки).
Слід пам’ятати, що невиплата грошової компенсації за невикористані дні зазначеної соціальної відпустки вважається недотриманням
мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
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Відповідно до статті 265 КЗпП за таке порушення на момент його виявлення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, юридичні
особи, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.
Окрім цього, якщо такий працівник звільнився та працевлаштувався на нове місце роботи в
поточному році, новий роботодавець має знати, що надавати додаткову відпустку такому
працівнику як батьку, що має дітей, не потрібно. Адже згадана відпустка надається один раз
протягом відповідного календарного року, тому
на попередньому місці роботи йому мала бути
виплачена грошова компенсація в разі невикористання соціальної відпустки. Такої ж думки
дотримуються й фахівці Мінсоцполітики в листі від 24 березня 2015 р. № 4053/0/14-15/18
(повний текст листа див. на с. 8). 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у вересні та жовтні 2016 року*
Професійні свята у вересні
та жовтні 2016 року

ВЕРЕСЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

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.

ЖОВТЕНЬ
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 — 20; вихідних — 10; святкових і неробочих днів — 1 (14 жовтня —
День захисника України); скорочений робочий день — 13 жовтня. Норма тривалості робочого часу — 159 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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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.)
01.10 Міжнародний день музики
(традиц.)
02.10 День працівників освіти
02.10 Всесвітній день архітектури
(традиц.)
08.10 День юриста
09.10 День художника
09.10 День працівників державної
санітарно-епідеміологічної
служби
09.10 Всесвітній день пошти
(традиц.)
10.10 День працівників
стандартизації та метрології
14.10 День захисника України
14.10 Міжнародний день
стандартизації (традиц.)
15.10 День працівників целюлознопаперової промисловості
16.10 День працівників харчової
промисловості
16.10 Міжнародний день шефа
(традиц.)
30.10 День автомобіліста і
дорожника   
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журналу «Кадровик України», юрист

Трудові відносини

із сезонними працівниками
Осінь — час збору врожаю і найбільш «спекотна» пора для працівників
аграрного сектору. А для компаній, які наймають сезонних працівників, осінні
місяці — час закінчення строку трудових договорів з деякими з них.
Як зробити все правильно і вчасно, яких помилок не припуститися під час
укладання і припинення трудових договорів із сезонними працівниками,
а також інші аспекти сезонної роботи розглянемо в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих
на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-IX (далі — Указ № 310);
 постанова КМУ «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» від 28 бе
резня 1997 р. № 278 (далі — Список № 278);
 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного коміте
ту статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286).

С

початку визначимось з термінами. Сезонні роботи — це роботи, які внаслідок при
родних і кліматичних умов виконуються
не цілий рік, а протягом певного періоду
(сезону), що не перевищує шести місяців. Таке ви
значення міститься в пункті 1 Указу № 310.
Сезонними працівниками називають пра
цівників, зайнятих на сезонних роботах. Відпо
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відно до статті 7 КЗпП особливості регулювання
праці окремих працівників, зокрема тимчасових
та сезонних, встановлюються іншими актами
законодавства. У випадку із сезонними праців
никами такими актами є:
загаданий вище Указ № 310, який зберігає
чинність в Україні та діє в частині, що не супере
чить законодавству України.
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 Список № 278.
Зазначеними нормативними актами регулю
ються особливості трудових відносин із сезон
ними працівниками. Питання, не визначені на
веденими актами, регулюються КЗпП та іншими
актами законодавства про працю.
Слід також зазначити, що дія Указу № 310
не поширюється на робітників і службовців,
зайнятих на сезонних роботах у лісовій промис
ловості та лісовому господарстві (п. 12 Указу
№ 310).

Які роботи є сезонними
До Списку № 278 входять такі галузі та сезонні
роботи:
 лісова промисловість і лісове господарство:
добування живиці, барасу і ялинкової
сірки;
заготівля пньового осмолу;
заготівля лика;
лісокультурні роботи — підготовка грун
ту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими
культурами, робота в лісорозсадниках;
лісозахисні та протипожежні роботи —
боротьба зі шкідниками і хворобами лісу,
прокладання мінералізованих смуг, чер
гування на пожежних вишках, наземне
пожежне патрулювання лісів;
заготівля насіння;
збирання та переробка харчових продук
тів лісу;
польові лісовпорядні роботи;
 торфяна промисловість:
болотяно-підготовчі роботи;
добування, сушіння та збирання торфу;
ремонт і обслуговування технологічного
обладнання в польових умовах;
 сільське господарство:
робота в овочівництві, садівництві, ви
ноградарстві, буряківництві, хмелярстві,
на вирощуванні й збиранні картоплі, тю
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тюну, кормів, баштанних культур, лікар
ських рослин;
робота на інкубаторно-птахівничих та
міжгосподарських інкубаторних станціях;
 переробні галузі промисловості:
робота на підприємствах переробки пло
доовочевої продукції;
робота на підприємствах цукрової галузі
промисловості;
первинне виноробство;
 санаторно-курортні заклади та заклади
відпочинку:
роботи, пов’язані із санаторно-курорт
ним обслуговуванням хворих і відпочи
ваючих в санаторно-курортних закладах
і закладах відпочинку;
 транспортно-дорожній комплекс:
авіаційні роботи в сільському та лісовому
господарствах.
Зазвичай на практиці сезонними називають й
інші роботи, проте відповідно до законодавства
тільки працівники, зайняті на перелічених вище
роботах і в галузях є сезонними. Інші праців
ники, навіть якщо вони також приймаються на
певний сезон, не можуть вважатися сезонними.

Запитання з практики
Чи вважається сезонною робота гардеробника,
оператора котельні, персоналу закладу відпочинку, який працює лише влітку, тощо?
Ні. Сезонними вважаються тільки роботи, перелічені у Списку № 278. Для виконання інших робіт,
потреба в яких є протягом лише частини року,
приймаються працівники за строковим трудовим
договором. У цьому випадку, як і з сезонними працівниками, строковий трудовий договір укладається відповідно до пункту 3 частини першої статті 23 КЗпП, тобто на час виконання певної роботи.
Але трудові відносини з такими працівниками регулюються КЗпП та іншими актами законодавства
про працю, а «сезонні» нормативно-правові акти
на них не розповсюджуються.
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Укладення трудового договору
З працівниками, які приймаються на сезонну
роботу, укладається строковий трудовий дого
вір. Він може бути в письмовій або усній формі.
Нагадаємо, що відповідно до статті 24 КЗпП до
держання письмової форми є обов’язковим:
 у разі організованого набору працівників;
 під час укладення трудового договору про
роботу в районах з особливими природними
географічними й геологічними умовами та умо
вами підвищеного ризику для здоров’я;
 у разі укладення контракту;
 у випадках, коли працівник наполягає на
укладенні трудового договору в письмовій формі;

 у разі укладення трудового договору з не
повнолітнім;
 під час укладення трудового договору з
фізичною особою (роботодавцем);
 в інших випадках, передбачених законо
давством України.
Оформлюється прийняття на роботу нака
зом роботодавця, в якому обов’язково зазна
чається, що працівник приймається на сезонну
роботу (п. 3 Указу № 310). Зразок оформлення
наказу про прийняття на роботу сезонного пра
цівника наведено в додатку 1.
Поряд з іншими працівниками сезонні пра
цівники не можуть бути допущені до роботи
без укладення трудового договору, оформле

Додаток 1
Зразок наказу про прийняття на сезонну роботу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУРЯЧОК»
НАКАЗ
15.08.2016			

м. Луцьк			

№ 128-К

Про прийняття на роботу
Лісовської К. П.
ПРИЙНЯТИ:
Лісовську Катерину Петрівну сушильником харчової продукції на сезонну роботу з 15 серпня 2016 р. строком на чотири місяці з оплатою праці відповідно до
штатного розпису.
Підстава: заява Лісовської К. П.
Директор			

Мельничук

О. М. Мельничук

З наказом ознайомлена
Лісовська К. П. Лісовська
15.08.2016
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ного наказом про прийняття на роботу, та по
відомлення Державної фіскальної служби про
прийняття працівника на роботу в порядку,
встановленому постановою КМУ «Про поря
док повідомлення Державній фіскальній служ
бі та її територіальним органам про прийняття
працівника на роботу» від 17 червня 2015 р.
№ 413.
Нагадаємо, що відповідно до пункту 5 Ука
зу № 310 та останньої редакції статті 26 КЗпП
випробування під час прийняття на роботу
сезонним та тимчасовим працівникам не встановлюється.
Строк трудового договору із сезонними пра
цівниками не може перевищувати тривалості
сезону (який, у свою чергу, не перевищує шести
місяців). Отже, якщо робота входить до пере
ліку сезонних (Список № 278), але виконується
постійно або протягом періоду, що перевищує
шість місяців, вона не вважатиметься сезонною.

Переведення на іншу посаду
Сезонні працівники можуть бути переведені на
іншу роботу або посаду. Таке переведення від
бувається відповідно до статті 32 КЗпП і допус
кається тільки за згодою працівника.
Працівник може бути переведений як на таку
ж саму сезонну роботу або посаду, так і на інші
посади, які не є сезонними. При цьому слід вра
ховувати, що в разі переведення на роботу, яка
не є сезонною, трудовий договір з таким праців
ником вже не буде строковим.

Штатний розпис
Посади та роботи, на які приймаються сезонні
працівники, мають бути включені до штатного
розпису. Після закінчення сезону та звільнення
сезонних працівників штатні одиниці можна з
нього виключити. Для цього слід видати наказ
про внесення змін до штатного розпису.
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Строк трудового договору із
сезонними працівниками не може
перевищувати тривалості сезону
(який, у свою чергу, не перевищує
шести місяців)
Посади сезонних працівників можна й не ви
ключати зі штатного розпису, але в такому ви
падку необхідно буде подати Інформацію про
попит на робочу силу (вакансії), за формою
№ 3-ПН, затвердженою наказом Мінсоцполіти
ки України від 31 травня 2013 р. № 316. У гра
фі 5 основних даних про вакансію потрібно буде
зазначити, що укомплектування вакансії відбу
ватиметься без сприяння служби зайнятості.

Трудові книжки
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції про поря
док ведення трудових книжок працівників, за
твердженої наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства соці
ального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58, трудові книжки ведуться в тому
числі на сезонних працівників.
Отже, сезонні працівники під час працевлаш
тування мають подати трудову книжку, а праців
ник кадрової служби — внести до неї запис про
прийняття на роботу в тижневий строк.
У додатку 2 наведено зразок запису в трудо
вій книжці про прийняття на роботу сезонного
працівника.

Відпустки
Сезонні працівники також користуються правом
на відпустки. Під час вирішення цього питання
слід керуватися статтею 6 Закону про відпустки.
Пункт 10 Указу № 310, відповідно до якого се
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Додаток 2
Зразок запису до трудової книжки працівника про прийняття на сезонну роботу

08

15

08 2016 Прийнято сушильником харчової продукції

на сезонну роботу

зонні працівники «правом на відпустку або замі
ну її грошовою компенсацією не користуються»,
не застосовується, оскільки суперечить законо
давству України.
Отже, відповідно до статті 6 Закону про від
пустки сезонним працівникам надається щоріч
на відпустка, тривалість якої визначається про
порційно до відпрацьованого часу. Якщо пра
цівник не скористався своїм правом на щорічну
відпустку, під час звільнення йому виплачується
грошова компенсація відповідно до статті 24 За
кону про відпустки.
Крім щорічної сезонні працівники мають
право також на інші види відпусток, передбачені
Законом про відпустки.

Припинення трудового договору
Трудовий договір із сезонними працівниками
може бути припинено на підставах, передбаче
них КЗпП, а також у разі:
 припинення робіт на підприємстві, в уста
нові, організації на строк більше двох тижнів з
причин виробничого характеру або скорочення
робіт у них;
 нез’явлення на роботу безперервно про
тягом більше одного місяця внаслідок тимчасо
вої непрацездатності.
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Наказ від 15.08.2016 р.
№ 128-К

У разі втрати працездатності внаслідок тру
дового каліцтва або професійного захворюван
ня, а також якщо законодавством встановлено
триваліший строк збереження місця роботи в
разі певного захворювання за сезонними пра
цівниками, місце роботи зберігається до від
новлення працездатності або встановлення ін
валідності, але не більш як до закінчення строку
роботи за договором (п. 7 Указу № 310).
Зазвичай звільнення сезонних працівників
відбувається за пунктом 2 статті 36 КЗпП — у
зв’язку із закінченням строку трудового дого
вору. Отже, слід враховувати особливості звіль
нення за цією підставою:
 трудовий договір вважатиметься про
довженим на невизначений строк, якщо після
закінчення строку трудового договору трудові
відносини фактично тривають і жодна зі сторін
не вимагає їх припинення (ст. 391 КЗпП);
 звільнення за цією підставою вагітних жі
нок, жінок, які мають дітей віком до трьох років
(до шести років — у разі перебування у відпустці
відповідно до частини шостої ст. 179 КЗпП), оди
ноких матерів за наявності дитини віком до 14
років або дитини-інваліда допускається тільки
з обов’язковим працевлаштуванням. На період
працевлаштування за ними зберігається серед
ня заробітна плата, але не більше трьох місяців
з дня закінчення строкового трудового договору.
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Заява працівника для звільнення за пунк
том 2 статті 36 КЗпП не вимагається.
У разі звільнення за ініціативою працівника
(ст. 38 КЗпП) для сезонних працівників вста
новлено менший термін попередження робо
тодавця. Відповідно до пункту 6 Указу № 310
він становить три дні (а не два тижні, перед
бачені ст. 38 КЗпП для всіх інших працівників).
Утім, якщо працівник має поважні причини для
звільнення, перелічені в частині першій стат
ті 38 КЗпП, він може звільнитися ще раніше:
в цьому випадку роботодавець зобов’язаний
звільнити працівника в той строк, про який він
просить.
Вихідна допомога в разі звільнення виплачу
ється сезонним працівникам у випадках, перелі
чених у статті 44 КЗпП, а також у разі звільнення
у зв’язку з припиненням робіт на підприємстві
на строк більше двох тижнів з причин вироб
ничого характеру або скорочення роботи (п. 8
Указу № 310).
Зверніть увагу, що розмір вихідної допомоги
залежно від підстави звільнення визначається
статтею 44 КЗпП, а не пунктом 8 Указу № 310,
який не застосовується в частині, що суперечить
чинному законодавству України.

Особливості обчислення стажу
Хоча сезонні працівники працюють максимум
по шість місяців на рік, у деяких випадках пов
ністю відпрацьований сезон зараховується
до стажу для призначення пенсії як повний рік
роботи. Ці випадки наведено у Списку сезонних
робіт, зайнятість на яких протягом повного се
зону зараховується до стажу для призначення
пенсії за рік роботи, затвердженому постановою
КМУ від 12 жовтня 1992 р. № 583:
 робота на торфорозробках:
болотно-підготовчі роботи;
добування, сушіння та убирання торфу;
ремонт і обслуговування технологічного
обладнання в польових умовах;

№ 9 (116) вересень 2016

Хоча сезонні працівники працюють
максимум по шість місяців на рік,
у деяких випадках повністю відпрацьований сезон зараховується
до стажу для призначення пенсії
як повний рік роботи
 робота на лісозаготівлі та лісосплаві:
скидання деревини у воду, первинний і
плотовий лісосплав, сортування на воді,
з’єднування плотів і викачування дереви
ни з води, навантаження деревини на суд
на та розвантаження її з суден;
добування живиці, баррасу та ялинової
сірки;
заготівля пньового осмолу;
підготовка грунту, посів і садіння лісу, до
гляд за лісовими культурами, робота в лі
сорозсадниках;
польові лісовпорядні роботи;
 робота на підприємствах сезонних галу
зей рибного господарства;
 робота на підприємствах сезонних галу
зей м’ясної та молочної промисловості;
 робота на підприємствах цукрової та кон
сервної галузей промисловості.

Облікова чисельність
Відповідно до пункту 2.1 Інструкції № 286 в облі
кову кількість штатних працівників включаються
всі наймані працівники, які виконували постійну,
тимчасову або сезонну роботу один день і більше.
Згідно з пунктом 3.2.6 Інструкції № 286 на під
приємствах, що працюють неповний рік у зв’язку
із сезонним характером виробництва, середньо
облікова кількість штатних працівників за рік ви
значається шляхом підсумовування зазначеної
кількості працівників за всі місяці роботи підпри
ємства і ділення одержаної суми на 12.
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Приклад
Підприємство із сезонним харак
тером виробництва (цукровий за
вод) розпочало свою роботу в серпні і
закінчило в грудні 2015 р. Середньообліко
ва кількість штатних працівників стано
вила: у серпні — 420 осіб, у вересні — 740
осіб, у жовтні — 812 осіб, у листопаді —
518 осіб, у грудні — 414 осіб. Середньо
облікова кількість штатних працівників
за 2015 р. становить 242 ((420 + 740 +
812 + 518 + 414) ÷ 12).

Соціальне страхування
Відповідно до статті 22 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV
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застрахованим особам, які працюють на сезон
них і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворюван
ня або травми, не пов’язаної з нещасним випад
ком на виробництві, а також у разі здійснення
догляду за хворою дитиною віком до 14 років,
надається не більш як за 75 календарних днів
протягом календарного року.
Після звільнення з роботи сезонні працівни
ки на загальних підставах мають право на отримання допомоги по безробіттю відповідно до
Порядку надання допомоги по безробіттю,
у тому числі одноразової її виплати для органі
зації безробітним підприємницької діяльності,
затвердженого наказом Міністерства соціальної
політики України від 15 червня 2015 р. № 613.
У зв’язку з тим, що звільнення сезонних праців
ників зазвичай відбувається за пунктом 2 статті
36 КЗпП, допомога по безробіттю їм признача
ється починаючи з восьмого дня після їх реє
страції як безробітних. 

Кадровик України

Пільги працівникам

Ярина Арсеньєва,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Складові соціального
пакета: оформлення та

оподаткування

Продовжуємо тему запровадження на підприємстві соціального пакета для
працівників. Визначившись з підходом до формування соціального пакета та
його складовими й прописавши можливість забезпечення працівників додатковими соціальними пільгами у внутрішніх нормативних актах підприємства,
роботодавець також має знати, які первинні документи слід оформити в разі
надання тієї чи іншої складової соціального пакета та як оподатковувати вартість наданих додаткових пільг (благ)

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нарахо
вується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений
постановою КМУ від 22 грудня 2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України
від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);
 військовий збір (далі — ВЗ);
 вищі навчальні заклади (далі — ВНЗ);
 єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ);
 професійно-технічні навчальні заклади (далі — ПТНЗ);
 пально-мастильні матеріали (далі — ПММ);
 податок з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО).

№ 9 (116) вересень 2016

67

Пільги працівникам

У

попередній статті (див. «Кадровик Укра
їни» № 8/2016, с. 76) було з’ясовано, які
складові можуть входити до соціального
пакета, як їх розрізняти за функціональ
ним призначенням та характером надання. Зараз
детальніше розглянемо ті складові, які, зважаючи
на практику, підприємства найчастіше включають
до своїх соціальних пакетів. До них належать:
 доставка працівників до місця роботи та
назад;
 оплата за лікування та медичне обслуго
вування працівників;
 навчання працівників та їхніх дітей за
рахунок підприємства;
 оренда житла для працівників підприєм
ства (або відшкодування працівникам витрат на
оренду житла);
 харчування працівників у робочі дні тижня;
 забезпечення працівників путівками;
 утримання дітей працівників у дитячих
дошкільних закладах за рахунок підприємства;
 видача працівникам безвідсоткової гро
шової позики;
 добровільне медичне страхування пра
цівників за рахунок підприємства;
 оплата за відвідування працівниками
спортивних закладів.
Як правило, і роботодавців, і самих праців
ників хвилює питання оподаткування вартості
пільг та послуг, наданих/отриманих у складі со
ціального пакета. Так, працівникам важливо зна

ти, яку суму податків їм доведеться сплатити зі
своєї зарплати, якщо вони користуються тією
чи іншою складовою соцпакета. У свою чергу
роботодавців окрім правильного оподаткуван
ня вартості наданих працівникам пільг та послуг
цікавить ще й питання можливості включення
понесених витрат до складу податкових. Важли
ве значення при цьому має правильне докумен
тальне оформлення операцій з надання праців
никам складових соціального пакета.

Документальне оформлення операцій з надання складових соціального
пакета
Частково питання документального оформлен
ня операцій з надання складових соціального па
кета було розглянуто в попередній статті, зокре
ма було вказано загальні внутрішні нормативнорозпорядчі акти, на підставі яких підприємство
має право забезпечувати працівників додатко
вими пільгами та послугами, передбаченими
соціальним пакетом: колективний договір, поло
ження про соціальний пакет (положення про со
ціальне забезпечення працівників підприємства),
наказ керівника підприємства. Однак лише цих
документів недостатньо: під час надання праців
никам конкретних складових соціального пакета
слід оформити ще й інші первинні документи.
Які саме — розглянемо в таблиці.

Документальне оформлення операцій з надання працівникам складових соціального пакета
№ Складові соціальз/п
ного пакета
1

1
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2

Документи
Документи-підстави

3
 наказ щодо організації доставки працівників до місця роботи та назад із зазначенням,
Доставка до місця
яким транспортом (власним, орендованим чи
роботи та у зворотсторонньої організації) перевозитимуть праному напрямку
цівників;
 графіки та маршрути перевезень;

Документи-підтвердження
4
 рахунки на оплату за послуги з перевезення, оренду автотранспорту, ПММ;
 платіжні документи на оплату послуг з перевезення, оренду автомобіля, ПММ;
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1

2

2

3
 договір про надання послуг з перевезення
(якщо працівників перевозитиме стороння
організація);
 договір оренди автотранспорту (якщо на
підприємстві є водій (водії), але немає відповідного транспортного засобу);
 договір з постачальником ПММ — у разі
оренди автомобіля або перевезення власним
транспортом
Харчування праців-  заява працівника про надання харчування в
ників у робочі дні робочі дні тижня за рахунок підприємства;
тижня
 наказ керівника про забезпечення харчуванням у робочі дні тижня;
 договір із закладом громадського харчування (із зазначенням строку договору,
порядку замовлення, надання та оплати харчування працівників)

3

Оплата за лікування та медичне
обслуговування
працівника

 заява працівника про оплату за його лікування або медичне обслуговування;
 копія витягу з історії хвороби працівника,
який потребує лікування або медичного обслуговування;
 наказ про оплату за лікування або медичне
обслуговування працівника;
 договір із закладом охорони здоров’я про
надання працівникові необхідного лікування
чи медичного обслуговування (із зазначенням
строку лікування/медичного обслуговування,
вартості медичних послуг, порядку оплати)

4

Оренда житла для
працівника

5

Відшкодування
працівнику витрат
на оренду житла

 заява працівника про оренду підприємством для нього житла;
 наказ керівника підприємства про необхідність укладення договору оренди житла для
працівника із зазначенням особи, відповідальної за його укладання;
 договір оренди житла (із зазначенням
строку оренди житла, вартості орендної плати,
порядку розрахунків)
 заява працівника про відшкодування йому
витрат, понесених на оренду житла;
 договір оренди працівником житла (із зазначенням строку оренди, вартості орендної
плати, порядку розрахунків);
 наказ про відшкодування працівнику суми
його витрат на оренду житла
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4
 акти приймання-передачі
послуг з перевезення, оренди
автомобіля;
 чеки, квитанції, відомості
про придбання ПММ;
 документи про використання ПММ
 рахунки на оплату вартості
харчування працівників;
 платіжні доручення на оплату вартості харчування працівників;
 відомості щодо кількості
наданих порцій харчування;
 довідки та розрахунки
бухгалтерії *
 листок непрацездатності,
виданий працівнику закладом
охорони здоров’я;
 рахунок на оплату послуг з
лікування чи медичного обслуговування; платіжні доручення
на оплату послуг з лікування
та придбання лікарських препаратів та засобів медичного
призначення;
 банківські виписки;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *
 рахунки на оплату за оренду
житла;
 платіжні доручення, виписки
банку;
 акти про надання послуг з
оренди житла;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *
 документи, що підтверджують витрати працівника на
оренду житла;
 видатковий касовий ордер;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *

69

Пільги працівникам

1
6

7
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2
Навчання працівників або їхніх дітей
за рахунок підприємства

3
 заява працівника про оплату його (або
його дитини) навчання у ВНЗ, ПТНЗ, коледжі;
 наказ про оплату за навчання працівника
(його дитини);
 договір з навчальним закладом (із зазначенням строку навчання, вартості навчання,
порядку оплати)
Утримання ді заява працівника про оплату за утримання
тей працівників у
його дитини (дітей) у дошкільному закладі;
дитячих закладах  наказ про оплату за утримання дитини (діза рахунок підпри- тей) працівника у дошкільному закладі;
ємства
 договір між підприємством та дошкільною
дитячою установою (із зазначенням строку
договору, вартості утримання дитини (дітей),
порядку оплати)

8

Видача працівнику
безвідсоткової
позики

9

Забезпечення пра- — заява працівника або клопотання адмініцівників путівками страції підприємства щодо надання путівки;
— наказ про надання працівнику путівки

10

Добровільне медичне страхування
працівників за рахунок підприємства

 заява працівника про надання грошовї позики із зазначенням необхідної суми позики, її
призначення та бажаного строку повернення;
 наказ про надання працівнику грошової позики та оформлення відповідного договору;
 договір позики (із зазначенням розміру позики та валюти, у якій її необхідно видати, термінів надання та повернення коштів, порядку
розрахунків)

 заява працівника про оплату підприємством його добровільного медичного страхування;
 наказ про добровільне страхування працівника за рахунок підприємства із зазначенням
особи, відповідальної за укладення договору;
 договір добровільного медичного страхування працівника (із зазначенням строку та
вартості добровільного медичного страхування працівника, порядку оплати)

4
 рахунок на оплату навчання
працівника (його дитини);
 платіжні доручення про
оплату навчання працівника
(його дитини), виписки банку;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *
 копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 рахунки на оплату за утримання дитини (дітей) працівника в дитячому закладі;
 платіжні доручення про
оплату за утримання дитини
(дітей) працівника в дошкільному закладі;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *
 виписка банку про зняття
коштів з рахунку підприємства
для видачі працівнику позики
або про перерахування коштів
на картку працівника;
 видатковий касовий ордер
(якщо позика видана готівкою);
 прибуткові касові ордери
(якщо працівник повертає кош
ти готівкою);
 довідки та розрахунки бухгалтерії *
 рахунок на оплату вартості
путівки;
 платіжне доручення на
оплату;
 виписки банку;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *
 рахунки на оплату;
 платіжні доручення на оплату;
 виписки банку;
 квитанції про внесення страхових платежів;
 страховий поліс;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *
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1
11

2
Оплата за відвіду
вання працівниками спортивних
закладів

3

4

 заяви працівників про оплату вартості їх
абонементів до спортивних закладів;
 наказ керівника підприємства про оплату
абонементів до спортивних закладів;
 договори зі спортивними закладами щодо
оренди спортивних (тренажерних) залів або їх
відвідування конкретними працівниками підприємства (медичного закладу)

 рахунки від спортивних зак
ладів на оплату їх послуг;
 платіжні доручення на оплату послуг спортивних закладів,
виписки банку;
 акти про надання спортивними закладами послуг працівникам підприємства;
 довідки та розрахунки бухгалтерії *

* Маються на увазі довідки та розрахунки бухгалтерії, пов’язані з оподаткуванням вартості наданих пільг та послуг.

Оподаткування вартості додаткових
пільг та послуг
На оподаткування вартості додаткових пільг та
послуг, отриманих працівниками в складі соці
ального пакета, найбільше впливає характер їх
надання, тобто якими вони є: колективними, а
отже, надаються всьому колективу (або значній
кількості працівників) одночасно, чи індивідуаль
ними й надаються конкретним працівникам.
Особливістю індивідуальних пільг та благ,
включених до соціального пакета підприємства,
є те, що в разі їх надання у найманого працівника
виникає особистий дохід, який включається до
складу його місячного (річного) оподатковува
ного доходу і, відповідно, підлягає оподаткуван
ню. У той же час вартість колективних пільг та
благ, які не можна ідентифікувати, не оподатко
вується (абзац другий п. 164.1 ПКУ).

Увага!
Окремі пільги та блага можуть надаватися
працівникам як індивідуально, так і колективно. Відповідно отримання працівником
однієї й тієї ж пільги в різних випадках може
або оподатковуватися, або ні.
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Стосовно включення витрат, понесених
підприємством на надання своїм працівникам
додаткових пільг та послуг, до складу подат
кових, зазначимо, що на сьогодні норми ПКУ
дають змогу відносити до податкових витрат
лише ті, що пов’язані з господарською діяль
ністю підприємства та підтверджені необхід
ними первинними документами. Які для цього
потрібні документи, було наведено вище, тож
підприємству залишається в кожному кон
кретному випадку для зменшення бази опо
даткування податком на прибуток довести
зв’язок витрат на надання тієї чи іншої складо
вої соціального пакета з господарською діяль
ністю. Але відзначимо, що насправді зробити
це можна лише щодо обмеженої кількості
складових.
Далі розглянемо питання оподаткування вар
тості додаткових пільг та благ, що найчастіше
надаються працівникам у складі соціального па
кета.

Доставка працівників до місця роботи
і назад
Доставка працівників до місця роботи і у зво
ротному напрямку належить до пільг, які можуть
надаватися як колективно, так і індивідуально.
У загальному випадку під доставкою працівни
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ків до місця роботи і назад мається на увазі саме
колективна доставка. Разом з тим підприємству
не заборонено запроваджувати індивідуальну
компенсацію проїзду до роботи і назад окре
мим працівникам, наприклад, забезпечуючи їх
проїзними квитками або повертаючи кошти за
проїзд.
В останньому листі ДФС України, присвя
ченому оподаткуванню вартості перевезення
працівників до місця роботи і назад (від 2 бе
резня 2016 р. № 4809/6/99-99-17-03-03-15,
далі — Лист № 4809), податківці завуальова
но висловлюють свою думку з цього питання.
Так, посилаючись на підпункт 164.2.17 ПКУ,
вони зазначають, що вартість безоплатно
отриманих від роботодавця товарів/послуг є
для працівників додатковим благом і, відпо
відно, має бути включена до їхнього загаль
ного місячного (річного) доходу. А враховую
чи, що дохід у вигляді безкоштовної доставки
до місця роботи і назад надається в негрошо
вій формі, база оподаткування визначається
з урахуванням «натурального» коефіцієнта.
Далі йде формула, за якою розраховується
«натуральний» коефіцієнт, і все… Жодного
висновку.
На думку автора, норми, на які вказують по
датківці, слід застосовувати в тих випадках, коли
можна чітко визначити дохід конкретної осо
би — платника ПДФО. Наприклад, якщо підпри
ємство забезпечує проїзними квитками окремих
працівників, підтвердженням чого є відомість
(список) на видачу таких квитків з персональ
ними підписами працівників про їх отримання,
або компенсує окремим працівникам вартість
їхнього проїзду до місця роботи й назад.
Однак якщо здійснюється колективне пере
везення працівників, як правило, персоніфіко
ваний облік наданих транспортних послуг не
ведеться: ніхто ніде не відмічається та ніхто не
контролює кількість працівників, які користу
ються цією послугою підприємства. У такому
випадку не можна визначити конкретного роз
міру доходу у вигляді додаткового блага для
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кожного з працівників, отже, немає чого оподат
ковувати.
Аналогічним чином вартість доставки пра
цівників до місця роботи й назад оподаткову
ється ВЗ. Якщо можна визначити персональний
дохід працівника, відповідно можна визначити
й суму ПДФО, а також нарахувати й утримати
ВЗ. При цьому, враховуючи, що дохід надається
в негрошовій формі, база оподаткування ПДФО
визначається із застосуванням «натурального»
коефіцієнта, а база оподаткування ВЗ — без та
кого коефіцієнта.
Якщо ж персональний дохід працівника ви
значити неможливо (як у разі колективної до
ставки), ВЗ не справляється.
Щодо нарахування ЄСВ податківці в Листі
№ 4809 надали більш конкретну відповідь — на
вартість доставки працівників до місця роботи
й назад як власним транспортом підприємства,
так і орендованим, ЄСВ не нараховується (крім
оплати праці водіїв). Підставою для цього є
пункт 7 розділу ІІ Переліку № 1170.
У разі надання працівнику індивідуально
го проїзного квитка або компенсації вартості
проїзду до місця роботи й назад, то сума такої
компенсації та вартість проїзного квитка вклю
чаються до фонду оплати праці. Відповідно, на
них слід нараховувати ЄСВ, оскільки суми за
робітної плати, яка включає в себе основну та
додаткову зарплату, а також інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, в т. ч. у натуральній
формі, є базою нарахування ЄСВ.
За умови оформлення всіх необхідних до
кументів та доведення зв’язку доставки пра
цівників до місця роботи з господарською ді
яльністю підприємство може включити поне
сені витрати до складу податкових. Аргумен
тувати це можна тим, що доставка працівників
до місця роботи та у зворотному напрямку
забезпечує вчасне прибуття їх до місця робо
ти та своєчасне її закінчення, що, у свою чергу,
гарантує дотримання режиму робочого часу.
Крім того, доставка — це сервіс, який дає змо
гу працівникам (особливо тим, які працюють у
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великих містах) зберегти свої сили та енергію
й спрямувати їх безпосередньо на виконання
трудових функцій, що також важливо для до
сягнення високих результатів роботи підпри
ємства.

Харчування працівників у робочі дні тижня
Оскільки йдеться про необов’язкове харчування
(обов’язкове надається працівникам, зайнятим
на роботах зі шкідливими та особливо шкідли
вим умовами праці), його вартість включаєть
ся до доходу працівника з метою обкладення
ПДФО.
Зазвичай податкові органи розглядають та
ке безоплатне харчування як додаткове благо
працівників. Згідно з підпунктом 14.1.47 ПКУ
додаткові блага — це кошти, матеріальні чи не
матеріальні цінності, послуги, інші види доходу,
що виплачуються (надаються) платнику податку
(працівнику) податковим агентом (роботодав
цем), якщо такий дохід не є заробітною платою
та не пов’язаний з виконанням обов’язків тру
дового найму або не є винагородою за договором ЦПХ.
Забезпечення працівників харчуванням у ме
жах соціального пакета, як правило, жодним чи
ном не пов’язано з виконанням ними трудових
функцій, кількістю, якістю та умовами роботи.
Це є додатковою виплатою соціального харак
теру, що підтверджує підпункт 2.3.4 Інструкції
№ 5. До загального місячного оподатковува
ного доходу працівника вартість харчування
включається на підставі підпункту «б» підпункту
164.2.17 ПКУ.
Але знову ж таки, щоб оподаткувати вартість
харчування, потрібно знати кількість продуктів,
вживаних кожним окремим працівником. Ви
значити таку кількість продуктів можна у випад
ках, коли працівників забезпечують харчуван
ням в один із таких способів:
 за договором із закладом громадського
харчування готові обіди доставляються праців
никам на робочі місця або до спеціальних при
міщень для приймання їжі;
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 за договором із закладом громадського
харчування працівникам надаються готові обі
ди (комплексні обіди) безпосередньо в такому
закладі;
 підприємство організовує їдальню чи
кафе на території підприємства, наймає на ро
боту кухарів, які готують комплексні обіди (або
різні страви) і працівники самі обирають страви,
які їм до смаку.
У таких випадках досить просто вести пер
соніфікований облік харчування працівників,
розраховувати кількість і вартість спожитих
ними обідів, а також розмір доходу кожно
го працівника у вигляді вартості харчування.
З такого персоніфікованого доходу слід утри
мати ПДФО (18 %) та ВЗ (1,5 %). Також, зважа
ючи на те, що оплата або дотації на харчування
працівників, у т. ч. в їдальнях, буфетах, профі
лакторіях, належить до інших заохочувальних
та компенсаційних виплат у складі заробітної
плати (пп. 2.3.4 Інструкції № 5), на суму доходу
працівника підприємство має нарахувати ЄСВ
(22 %).
Якщо харчування працівників буде організо
вано за принципом «фуршету» або «шведського
столу», то визначити кількість спожитих кожним
окремим працівником продуктів буде немож
ливо. У такому разі отриманий дохід у вигляді
додаткового блага не можна персоніфікувати,
тому вартість «спільного» харчування не може
розглядатися як об’єкт оподаткування ПДФО,
ВЗ та ЄСВ.

Оренда житла для працівника або
відшкодування йому витрат на оренду
Незалежно від того, який варіант передбаче
но соціальним пакетом — житло працівнику
орендує підприємство чи працівник сам орен
дує житло, а підприємство відшкодовує йому
понесені витрати, — в обох випадках і вартість
оренди, і сума компенсації є для працівника до
датковим благом.
Дохід у вигляді додаткового блага, як за
значалося вище, включається до загального
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місячного (річного) оподатковуваного доходу
працівника і оподатковується ПДФО (18 %) та
ВЗ (1,5 %). Крім того, на суму такого доходу під
приємство має нарахувати ЄСВ (22 %).

Увага!
Якщо підприємство орендує житло та надає
його для безоплатного проживання працівникові, виходить, що працівник отримує
дохід у натуральній формі. Тому під час
його оподаткування ПДФО відповідно до
пункту 164.5 ПКУ потрібно застосувати
«натуральний» коефіцієнт. У той же час у
разі відшкодування працівнику підприємством витрат на оренду житла компенсація
надається в грошовій формі, відповідно, до
доходу у вигляді додаткового блага «натуральний» коефіцієнт застосовувати не пот
рібно.
Також дуже важливо правильно оформи
ти договір оренди підприємством житла для
свого працівника. Зокрема, до договору орен
ди доцільно включити пункт, що регулює на
прямок використання орендованого житла,
в якому зазначити, що житло використовується
«для проживання працівника підприємства».
Ще безпечнішим варіантом буде укладення
тристороннього договору за участю власника
житла, працівника та підприємства. У такому
договорі потрібно передбачити, що житло на
дається його власником у тимчасове користу
вання працівнику (для його проживання), а на
підприємство покладається виключно функція
оплати його вартості. Така редакція договору
дасть змогу підприємству уникнути ризиків
визнання доходів від безоплатної передачі по
слуг, оскільки в даному випадку підприємство
не буде вигодонабувачем за договором і, відпо
відно, не матиме можливості передати від свого
імені будь-які блага, пов’язані з використанням
житла.
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Зважаючи на те, що, як правило, підприєм
ство орендує житло для іногороднього працівни
ка (або сам іногородній працівник орендує жит
ло) з метою виконання ним трудових функцій
за місцем розташування підприємства, витрати
на таку оренду або виплату компенсації мож
на включати до складу податкових як такі, що
пов’язані з веденням господарської діяльності.

Навчання працівників за рахунок
підприємства
Якщо працівник (або його дитина) навчається
у вітчизняному вищому або професійно-тех
нічному навчальному закладі, і вартість на
вчання за місяць не перевищує суми, що до
рівнює розміру місячного прожиткового міні
муму, встановленому для працездатної особи
на 1 січня звітного податкового року, помно
женого на 1,4 та округленого до найближчих
10 грн (у 2016 р. — 1929 грн (1378 грн × 1,4)),
то суми, сплачені підприємством за навчан
ня працівника (його дитини), не включаються
до складу його (її) оподатковуваного доходу
за умови, що з таким працівником (його пов
нолітньою дитиною) укладено письмовий
договір (контракт) про взяті зобов’язання з
відпрацювання у такого роботодавця після за
кінчення навчання і отримання спеціальності
(кваліфікації) не менше ніж три роки (абзац
перший пп. 165.1.21 ПКУ). Як бачимо, на на
вчання у закордонних закладах ця норма не
розповсюджується.
Якщо працівник припиняє трудові відносини
з роботодавцем протягом періоду навчання або
до закінчення третього календарного року від
року, в якому закінчилося навчання, то сума,
сплачена як компенсація вартості навчання,
прирівнюється до додаткового блага, наданого
такому працівнику протягом року, на який при
падає припинення трудових відносин, та підля
гає оподаткуванню в загальному порядку (абзац
другий пп. 165.1.21 ПКУ).
Витрати на навчання працівників можна
включати до складу податкових витрат у тому
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випадку, коли вони пов’язані з господарською
діяльністю підприємства. Наприклад, працівник
проходить перепідготовку, підвищує кваліфіка
цію або навчається за профілем діяльності під
приємства.

Лікування та медичне обслуговування
працівників
Згідно з підпунктом 165.1.19 ПКУ кошти
або вартість майна (послуг), що надаються за
рахунок коштів роботодавця як допомога на
лікування та медичне обслуговування праців
ника, в т. ч. для придбання ліків, донорських
компонентів, протезно-ортопедичних виробів,
виробів медичного призначення для індиві
дуального користування інвалідів, не включа
ються до загального місячного (річного) опо
датковуваного доходу працівника за наявності
відповідних підтвердних документів, крім ви
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трат, що компенсуються виплатами з фонду
загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування. Обмежень щодо сум
виплат, а також щодо видів медичних послуг
нормами ПКУ не передбачено.
Отже, вартість лікування та медичного об
слуговування працівників не оподатковується
ПДФО та ВЗ. Також згідно з пунктом 13 розді
лу ІІ Переліку № 1170 на суму лікування не на
раховується ЄСВ.
Насамкінець зауважимо, що інші складо
ві значно рідше включаються до соціальних
пакетів підприємств, до того ж про окре
мі з них вже йшлося на сторінках нашого
журналу. А саме про надання працівнику
грошової позики (див. «Кадровик України»
№ 10/2015, с. 38) та забезпечення праців
ників путівками (див. «Кадровик України»
№ 6/2016, с. 87). 

75

час відпочинку

Вікторія Галкіна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України», юрист

Додаткова відпустка

окремим категоріям
ветеранів війни
Нормативно-правові акти до теми:

 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки);
 постанова КМУ «Про організаційні заходи щодо застосування Закону України «Про статус ве
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 8 лютого 1994 р. № 63 (далі — Постанова № 63);
 постанова КМУ «Деякі питання реалізації Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 26 червня 2015 р. № 482 (далі — Постанова № 482).

З

2015 р. учасники бойових дій та інваліди
війни, статус яких визначений Законом
№ 3551, мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати
тривалістю 14 календарних днів на рік. Зазна
чена відпустка передбачена статтею 162 Закону
про відпустки.

Учасники бойових дій
Відповідно до статті 6 Закону № 3551 учасника
ми бойових дій визнаються:
 військовослужбовці, які проходили служ
бу у військових підрозділах, частинах, штабах і
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установах, що входили до складу діючої армії
в період громадянської та Великої Вітчизняної
воєн, під час інших бойових операцій по захис
ту Батьківщини, партизани і підпільники грома
дянської та Великої Вітчизняної воєн;
 учасники бойових дій на території інших
країн — військовослужбовці Радянської Армії,
Військово-Морського Флоту, Комітету держав
ної безпеки, особи рядового, начальницького
складу і військовослужбовці Міністерства внут
рішніх справ колишнього Союзу РСР (вклю
чаючи військових та технічних спеціалістів і
радників), працівники відповідних категорій,
які за рішенням уряду колишнього Союзу РСР
проходили службу, працювали чи перебували у
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відрядженні в державах, де в цей період велися
бойові дії, і брали участь у бойових діях чи за
безпеченні бойової діяльності військ (флотів).
Перелік держав, періоди бойових дій у них та ка
тегорії працівників визначені постановою КМУ
від 8 лютого 1994 р. № 63;
 військовослужбовці Збройних Сил Украї
ни, Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, поліцейські, особи рядового,
начальницького складу і військовослужбовці
Міністерства внутрішніх справ України, інших
утворених відповідно до законів України вій
ськових формувань, які за рішенням відповід
них державних органів були направлені для
участі в міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки або у відрядження в держави, де
в цей період велися бойові дії (перелік держав,
періоди бойових дій у них та категорії працівни
ків визначено Постановою № 63);
 військовослужбовці, а також особи на
чальницького і рядового складу органів Мі
ністерства внутрішніх справ і органів Комітету
державної безпеки колишнього Союзу РСР, які
в період Великої Вітчизняної війни проходили
службу в містах, участь в обороні яких зарахо
вується до вислуги років для призначення пенсії
на пільгових умовах, встановлених для військо
вослужбовців частин діючої армії;
 особи вільнонайманого складу Збройних
Сил, військ і органів Міністерства внутрішніх
справ і Комітету державної безпеки колишнього
Союзу РСР, які займали штатні посади у військо
вих підрозділах, частинах, штабах і установах,
що входили до складу діючої армії в період Ве
ликої Вітчизняної війни та інші періоди ведення
бойових дій або перебували в ці періоди в міс
тах, участь в обороні яких зараховується до ви
слуги років для призначення пенсії на пільгових
умовах, встановлених для військовослужбовців
частин діючої армії;
 колишні військовослужбовці, особи віль
нонайманого складу, а також колишні бійці вини
щувальних батальйонів, взводів і загонів захисту
народу та інших формувань, що брали безпосе
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редню участь у бойових операціях по ліквідації
диверсійно-терористичних груп фашистської
Німеччини та інших незаконних формувань і
груп на території колишнього Союзу РСР;
 працівники спеціальних формувань На
родного комісаріату шляхів, Народного комі
саріату зв’язку, Народного комісаріату охоро
ни здоров’я, плаваючого складу промислових
і транспортних суден та льотно-підйомного
складу авіації Народного комісаріату рибної
промисловості колишнього Союзу РСР, мор
ського й річкового флоту, льотно-підйомного
складу авіації Головного управління Північного
морського шляху, переведені в період Великої
Вітчизняної війни на становище осіб, що пере
бували в лавах Червоної Армії та виконували
завдання в інтересах армії та флоту в межах ти
лових кордонів діючих фронтів або оператив
них зон діючих флотів, а також члени екіпажів
суден транспортного флоту, які були захоплені
в портах фашистської Німеччини 22 червня
1941 р. на порушення Конвенції про становище
ворожих торгових суден на початку воєнних дій
(Гаага, 1907 р.);
 особи, які в період Великої Вітчизняної
війни перебували у складі частин і підрозділів
діючої армії та флоту як сини, вихованці полків і
юнги до досягнення ними повноліття;
 особи, які брали участь у бойових діях
проти фашистської Німеччини та її союзників
у роки другої світової війни на території інших
держав у складі армій союзників колишнього
СРСР, партизанських загонів, підпільних груп та
інших антифашистських формувань;
 працівники сфери культурного обслуго
вування фронтів, які в період Великої Вітчиз
няної війни або в період ведення бойових дій
в інших державах виступали перед воїнами ді
ючих армій, флотів, військових з’єднань і кон
тингентів;
 особи, які в період з 8 вересня 1941 р. по
27 січня 1944 р. працювали на підприємствах,
в установах і організаціях міста Ленінграда і на
городжені медаллю «За оборону Ленінграда», та
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особи, нагороджені знаком «Жителю блокадно
го Ленінграда», а також особи, які з 30 жовтня
1941 р. по 4 липня 1942 р. брали участь у обо
роні міста Севастополя і нагороджені медаллю
«За оборону Севастополя»;
 особи, які у складі груп піротехнічних
робіт (груп розмінування) залучалися до без
посереднього виконання завдань щодо роз
мінування (виявлення, знешкодження та зни
щення) вибухонебезпечних предметів на те
риторії України, та особи, які на мінних траль
щиках брали участь у траленні бойових мін у
територіальних і нейтральних водах у воєнний
і повоєнний час;
 особи, які в неповнолітньому віці були
призвані чи добровільно вступили до лав Радян
ської Армії та Військово-Морського Флоту під
час військових призовів 1941—1945 рр.;
 військовозобов’язані, які призивалися на
навчальні збори та направлялися до Афганіста
ну в період ведення там бойових дій;
 військовослужбовці автомобільних ба
тальйонів, які направлялися до Афганістану для
доставки вантажів у цю країну в період ведення
там бойових дій;
 військовослужбовці льотного складу, які
здійснювали вильоти на бойові завдання до Аф
ганістану з території колишнього Союзу РСР;
 вояки Української повстанчої армії, які
брали участь у бойових діях проти німецькофашистських загарбників на тимчасово окупо
ваній території України в 1941—1944 рр., які не
вчинили злочинів проти миру і людства та ре
абілітовані відповідно до Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Украї
ні» від 17 квітня 1991 р. № 962-ХІІ;
 військовослужбовці та особи, які були
зараховані до частин місцевої протиповітряної
оборони Народного Комісаріату внутрішніх
справ колишнього Союзу РСР і брали безпо
середню участь у відбиванні ворожих нальотів,
ліквідації наслідків бомбардувань та артилерій
ських обстрілів, що здійснювалися спеціально
сформованими частинами;
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 особи, які у складі формувань народного
ополчення брали участь у бойових діях під час
Великої Вітчизняної війни;
 військовослужбовці (резервісти, війсь
ковозобов’язані) та працівники Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвід
ки України, Державної прикордонної служби
України, Державної спеціальної служби тран
спорту, військовослужбовці військових про
куратур, особи рядового та начальницького
складу підрозділів оперативного забезпечен
ня зон проведення антитерористичної опе
рації (АТО) центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову по
літику, державну політику у сфері державної
митної справи, поліцейські, особи рядового,
начальницького складу, військовослужбовці,
працівники Міністерства внутрішніх справ
України, Управління державної охорони Укра
їни, Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної пенітенціарної служби України,
інших утворених відповідно до законів Укра
їни військових формувань, які захищали не
залежність, суверенітет та територіальну ці
лісність України і брали безпосередню участь
в АТО, забезпеченні її проведення, перебува
ючи безпосередньо в районах АТО у період її
проведення.
 особи, які у складі добровольчих форму
вань, що були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету та тери
торіальної цілісності України, брали безпосе
редню участь в АТО, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах АТО в
період її проведення, за умови, що в подальшо
му такі добровольчі формування були включені
до складу Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії
України та інших утворених відповідно до зако
нів України військових формувань та правоохо
ронних органів.
Кадровик України

час відпочинку

Особи, які належать до інвалідів
війни
Статус інвалідів війни визначається відповідно
до статті 7 Закону № 3551.
До інвалідів війни належать особи з числа
військовослужбовців діючої армії та флоту, пар
тизанів, підпільників, працівників, які стали інва
лідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, одержаних під час захисту Бать
ківщини, виконання обов’язків військової служ
би (службових обов’язків) чи пов’язаних з пере
буванням на фронті, у партизанських загонах і
з’єднаннях, підпільних організаціях і групах та
інших формуваннях, визнаних такими законо
давством України, в районі воєнних дій, на при
фронтових дільницях залізниць, на спорудженні
оборонних рубежів, військово-морських баз та
аеродромів у період громадянської та Великої
Вітчизняної воєн або з участю в бойових діях у
мирний час.
До інвалідів війни належать також інваліди
з числа:
 військовослужбовців, осіб вільнонайма
ного складу, які стали інвалідами внаслідок по
ранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час захисту Батьківщини, ви
конання інших обов’язків військової служби,
пов’язаних з перебуванням на фронті в інші пе
ріоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, ядерних аварій, ядерних випро
бувань, з участю у військових навчаннях із за
стосуванням ядерної зброї, іншим ураженням
ядерними матеріалами;
 осіб начальницького і рядового складу
органів Міністерства внутрішніх справ і органів
Комітету державної безпеки колишнього Союзу
РСР, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України та інших військових форму
вань, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних
під час виконання службових обов’язків, лік
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відації наслідків Чорнобильської катастрофи,
ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у
військових навчаннях із застосуванням ядерної
зброї, інших уражень ядерними матеріалами;
 осіб, які стали інвалідами внаслідок пора
нень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних у
районах бойових дій у період Великої Вітчизня
ної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і
військового озброєння у повоєнний період, а та
кож під час виконання робіт, пов’язаних із розмі
нуванням боєприпасів часів Великої Вітчизняної
війни незалежно від часу їх виконання;
 осіб, які стали інвалідами внаслідок во
єнних дій громадянської та Великої Вітчизняної
воєн або стали інвалідами від зазначених при
чин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні
роки;
 військовослужбовців, осіб вільнонайма
ного складу, а також колишніх бійців винищу
вальних батальйонів, взводів і загонів захисту
народу та інших осіб, які брали безпосередню
участь у бойових операціях по ліквідації дивер
сійно-терористичних груп та інших незаконних
формувань на території колишнього Союзу РСР
і стали інвалідами внаслідок поранення, конту
зії або каліцтва, одержаних під час виконання
службових обов’язків у цих батальйонах, взво
дах і загонах у період з 22 червня 1941 р. по
31 грудня 1954 р.;
 учасників бойових дій на території ін
ших держав, які стали інвалідами внаслідок по
ранення, контузії, каліцтва або захворювання,
пов’язаних з перебуванням у цих державах;
 осіб, які брали безпосередню участь у бо
йових діях під час Великої Вітчизняної війни та ві
йни з Японією, та осіб, які в неповнолітньому віці
були призвані чи добровільно вступили до лав
Радянської Армії та Військово-Морського Флоту
під час військових призовів 1941—1945 рр. і ста
ли інвалідами внаслідок загального захворюван
ня або захворювання, отриманого під час прохо
дження військової служби чи служби в органах
внутрішніх справ, державної безпеки, інших вій
ськових формуваннях;
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 осіб, залучених до складу формувань Ци
вільної оборони, які стали інвалідами внаслідок
захворювань, пов’язаних з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи;
 осіб, які стали інвалідами внаслідок по
ранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі в масо
вих акціях громадського протесту в Україні з
21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за
євроінтеграцію та проти режиму Януковича
(далі — Революція Гідності), та які звернулися за
медичною допомогою в період з 21 листопада
2013 р. по 30 квітня 2014 р. (не поширюється на
працівників міліції, осіб, які проходили службу в
правоохоронних органах спеціального призна
чення, військовослужбовців внутрішніх військ,
Збройних Сил України та інших військових фор
мувань, які отримали інвалідність внаслідок по
ранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних при виконанні службо
вих обов’язків, пов’язаних з подіями Революції
Гідності). Зв’язок інвалідності з пораненнями,
каліцтвом, контузією чи іншим ушкодженням
здоров’я, отриманими особами, зазначеними
в абзаці першому пункту 10 статті 7 Закону
№ 3551, під час участі в Революції Гідності, вста
новлюється за результатами медико-соціальної
експертизи відповідно до Постанови № 482;
 військовослужбовців (резервістів, війсь
ковозобов’язаних) та працівників Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної прикордонної служби Укра
їни, Державної спеціальної служби транспорту,
військовослужбовців військових прокуратур,
осіб рядового та начальницького складу підроз
ділів оперативного забезпечення зон проведен
ня АТО центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову політику, дер
жавну політику у сфері державної митної спра
ви, поліцейських, осіб рядового, начальницького
складу, військовослужбовців, працівників Мініс
терства внутрішніх справ України, Управління
державної охорони України, Державної служби

80

спеціального зв’язку та захисту інформації Укра
їни, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Державної пенітенціарної служби
України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну ці
лісність України та стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в ра
йонах АТО в період її проведення, а також пра
цівників підприємств, установ, організацій, які
залучалися до забезпечення проведення АТО та
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час забезпечення
проведення АТО безпосередньо в районах та в
період її проведення;
 осіб, які стали інвалідами внаслідок по
ранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах АТО у період її проведення в складі до
бровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності Укра
їни, за умови, що в подальшому такі добро
вольчі формування були включені до складу
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної поліції, Національ
ної гвардії України та інших утворених відповід
но до законів України військових формувань та
правоохоронних органів;
 осіб, які стали інвалідами внаслідок пора
нення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її про
ведення, перебуваючи безпосередньо в районах
її проведення у складі добровольчих форму
вань, що були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету та тери
торіальної цілісності України, але в подальшому
такі добровольчі формування не були включені
до складу Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної поліції,
Національної гвардії України та інших утворених
Кадровик України
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Додаткова відпустка учасникам
бойових дій та інвалідам війни не
належить до щорічних, тому на неї
не поширюються правила та
порядок надання таких відпусток
відповідно до законів України військових фор
мувань та правоохоронних органів, і виконували
завдання АТО у взаємодії із Збройними Силами
України, Міністерством внутрішніх справ Украї
ни, Національною поліцією, Національною гвар
дією України та іншими утвореними відповідно
до законів України військовими формуваннями
та правоохоронними органами;
 осіб, які добровільно забезпечували (або
добровільно залучалися до забезпечення) про
ведення АТО (в т. ч. здійснювали волонтерську
діяльність) та стали інвалідами внаслідок пора
нення, контузії або каліцтва, одержаних під час
забезпечення проведення АТО (в т. ч. волонтер
ської діяльності), перебуваючи безпосередньо в
районах АТО в період її проведення.
Порядок надання статусу інваліда війни осо
бам, зазначеним у пунктах 11-14 частини другої
статті 7 Закону № 3551, визначається КМУ.

Порядок надання відпустки
Додаткова відпустка учасникам бойових дій та
інвалідам війни не належить до щорічних, тому
на неї не поширюються правила та порядок на
дання таких відпусток. Тривалість відпустки не
залежить від стажу роботи працівника, адже на
відміну від щорічних вона надається не за від
працьований робочий рік, а за календарний.
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Тому працівник, який має право на цю відпустку,
може її використати в будь-який період протя
гом року. Якщо ж із якихось причин він не ско
ристався своїм правом на зазначену відпустку,
компенсації за неї він не отримає, адже це не
передбачено законом.
Законом про відпустки не передбачено також поділу й перенесення цієї відпустки на ін
ший період та відкликання працівника з неї.
Святкові та неробочі дні, встановлені стат
тею 73 КЗпП, враховуються для визначення
тривалості додаткової відпустки окремим ка
тегоріям ветеранів війни. Тобто якщо відпустку
буде надано, наприклад, із 15 червня 2016 р., то
закінчиться вона рівно через 14 календарних
днів, 28 червня 2016 р., а вийти на роботу пра
цівник має 29 червня.

Святкові та неробочі дні,
встановлені статтею 73 КЗпП,
враховуються для визначення
тривалості додаткової відпустки
окремим категоріям ветеранів війни
Така відпустка надається в обов’язковому
порядку. Тому якщо працівник подав заяву про
її надання, роботодавець не може йому відмо
вити. Однак працівник має підтвердити свій
статус учасника бойових дій або інваліда війни
посвідченням.
Згадана відпустка надається понад щорічні
відпустки.
Додаткова відпустка, передбачена статтею
162 Закону про відпустки, не включається до
графіка відпусток, адже згідно з ним надаються
тільки щорічні відпустки. 
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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

інформаційно-аналітичних
документів
Пропонуємо ознайомитися з вимогами до підготовки найпоширеніших
видів інформаційно-аналітичних документів

Н

айпоширенішими видами інформацій
но-аналітичних документів є довідки,
доповідні та пояснювальні записки. Мета
їх створення – передання службової ін
формації від працівника до керівника юридич
ної особи або від керівника юридичної особи до
керівництва органу вищого рівня. На відміну від
розпорядчих документів, ці документи не міс
тять обов’язкових до виконання доручень, проте
самі вони можуть бути підставою для видання
відповідних наказів та розпоряджень.

Довідки
Залежно від цільового призначення довідки
поділяють на внутрішні та зовнішні. Внутріш
ні довідки мають переважним чином службо
вий характер, тоді як зовнішні довідки бувають
службового та особового (біографічного) характеру.
Довідка службового характеру відображає
питання основної діяльності юридичної особи
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(додаток 1). Як правило, текст такої довідки
містить інформацію щодо результатів:
 виконання юридичною особою певних
випробувань, досліджень чи робіт;
 проведення атестацій, перевірок, ревізій,
інших подібних заходів;
 впровадження сучасних методів управлін
ня, новітніх технологій виробництва, навчальної
чи виховної роботи тощо.
Довідка особового характеру у своєму тексті
містить опис та/чи підтвердження певних фак
тів і подій, що стосуються діяльності конкрет
ного працівника юридичної особи переважним
чином з метою засвідчення його місця роботи,
розміру заробітної плати тощо (додаток 2).

Внутрішні довідки
Внутрішні довідки готують, як правило, у відпо
відь на запит керівництва юридичної особи та
подають керівництву у визначений термін.
Внутрішню довідку складає один працівник
або керівник структурного підрозділу, інша по
садова особа або комісія, до складу якої входить

Кадровик України
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Додаток 1
Уніфікована форма довідки службового характеру
Код ДКУД _______
___________________________
(найменування юридичної особи)

___________________________
(найменування структурного

___________________________
підрозділу (за потреби)

_________________________________
_________________________________

ДОВІДКА

(найменування адресата)

_________________________________
_________________________________

______________ № __________
___________________________
(місце складення)

Про _______________________
___________________________

______________________________________________________________________________
(Текст довідки службового характеру поділяють на дві частини ― вступну та констатуючу.

________________________________________________________________________________
У першій частині наводять факти, що стали підставою або приводом для складення довідки.

________________________________________________________________________________
У другій ― подають конкретні відомості, що містять суть питання, наприклад, узагальнені результати

________________________________________________________________________________
виконання певних робіт, проведення досліджень або перевірок, упровадження новітньої техніки та технологій тощо)

__________________________
(найменування посади
керівника структурного підрозділу
або керівника юридичної особи)

__________________________
(найменування посади керівника
фінансової служби юридичної особи
(за потреби)

_________________
(особистий підпис)

_________________
(особистий підпис)

______________________
(ініціал(и), прізвище)

______________________
(ініціал(и), прізвище)

М. П. (за потреби)

___________________________________________
(відомості про виконавця документа (за потреби)
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Додаток 2
Уніфікована форма довідки біографічного характеру
Код ДКУД ____________
Код ЄДРПОУ __________

_________________________
(найменування юридичної особи)

_________________________________
_________________________________

ДОВІДКА
____________ № __________
_________________________

(найменування адресата (за потреби))

_________________________________
_________________________________

(місце складення)

______________________________________________________________________________
(У тексті спочатку зазначають у називному відмінку прізвище, ім’я та по батькові особи, про яку складено довідку,

_________________________________________________________________________________
потім підтверджують факт роботи чи навчання, трудовий стаж, розмір заробітної плати тощо.

_________________________________________________________________________________
В останньому абзаці може бути зазначено, з якою метою або куди видається ця довідка)

_________________________

_________________

_____________________

_________________________

_________________

_____________________

(найменування посади
керівника юридичної особи)

(особистий підпис)

(найменування посади керівника
кадрової або фінансової служби юридичної
особи

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

(ініціал(и), прізвище)

М. П.
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певна кількість посадових осіб. Текст такої довідки
має бути присвячений одному питанню службо
вого характеру. Якщо необхідно подати інформа
цію з кількох не пов’язаних між собою питань, то
по кожному з них складають окрему довідку.
Внутрішню довідку оформлюють на бланку
структурного підрозділу (за наявності) або на
стандартних аркушах паперу формату А4 з від
творенням таких реквізитів:
 найменування юридичної особи;
 найменування структурного підрозділу;
 назва виду документа (ДОВІДКА);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складення документа (у разі якщо
воно не входить до найменування юридичної
особи);
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис(и) відповідної(-их) посадової(-их)
особи (осіб);
 відомості про виконавця документа (у ра
зі якщо виконавцем є не керівник, а працівник
структурного підрозділу).

Зовнішні довідки
Зовнішні довідки готують для подання у сторон
ню юридичну особу.
Так, наприклад, зовнішні довідки службового
характеру надсилають до органу вищого рівня.
А зовнішні довідки особового (біографічного)
характеру видають працівникам на руки для по
дання до уповноважених органів та установ по
даткової інспекції, органів соціального захисту
населення, пенсійного фонду, посольства, бан
ківської установи, житлово-експлуатаційної кон
тори тощо.
Зовнішні довідки оформлюють на загальному
бланку юридичної особи або на чистих аркушах
паперу формату А4 або А5. Склад обов’язкових
реквізитів цього виду довідок дещо відрізняється
від складу реквізитів внутрішніх довідок. Юри
дичної сили зовнішня довідка набуває лише за
наявності таких реквізитів:
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 ідентифікаційний номер юридичної особи
за Єдиним державним реєстром підприємств і
організацій України (далі – ЄДРПОУ);
 код форми документа за Державним кла
сифікатором управлінської документації (далі –
ДКУД), якщо довідку внесено до класифікатора;
 найменування органу вищого рівня (за на
явності);
 найменування юридичної особи;
 довідкові дані про юридичну особу (пош
това адреса, номери телефонів, факсів, розрахун
кового рахунку в банківській установі тощо);
 назва виду документа (ДОВІДКА);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складення документа (у разі якщо
воно не входить до найменування юридичної
особи);
 адресат (вказують місце подання довідки);
 текст документа;
 підписи;
 відбиток основної печатки юридичної особи;
 відомості про виконавця документа (вка
зують за потреби).
Якщо зовнішню довідку оформлено на чис
тих аркушах паперу, то у верхньому лівому куті
лицьового боку першого аркуша документа
обов’язково проставляють відбиток кутового
штампа юридичної особи, на якому має бути
відтворено найменування юридичної особи, до
відкові дані про неї та код ЄДРПОУ. Крім того,
у відбитку має бути зафіксовано місце для на
писання дати і вихідного реєстраційного індексу.
Відбиток має бути чітким і добре читатися. Дату
та реєстраційний індекс вписують у відбиток
вручну (додаток 3).

Особливості оформлення деяких реквізитів
довідок
Під час оформлення довідок слід мати на увазі, що:
 дату та реєстраційний індекс довідки про
ставляють у день її підписання;
 внутрішні довідки реєструють окремо
від зовнішніх. Реєстраційний індекс зовнішнім
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Додаток 3
Зразок довідки біографічного характеру
(формат А5, 148 х 210 мм)

Кутовий штамп юридичної особи

ДОВІДКА
Про нарахування Голубченко І. Є.
компенсації за невикористану
відпустку
ГОЛУБЧЕНКО Ірина Євгеніївна працювала в середній загальноосвітній
школі № 345 вихователем групи продовженого дня і звільнена 31.05.2016
у порядку переведення до СЗОШ № 543 (наказ № 123-К від 23.05.2016).
Голубченко І. Є. нарахована компенсація за 20 календарних днів
невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи з 31.08.2015
по 31.05.2016.
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Директор школи

Самійленко

О. З. Самійленко

Головний бухгалтер

Богатчук

Д. А. Богатчук
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довідкам надають за журналом (картотекою,
електронною базою даних) реєстрації вихідних
документів, а внутрішнім — за відповідною фор
мою реєстрації внутрішніх документів;
 місце складення (місто, село, селище) не
вказують лише на зовнішніх довідках, оформле
них на бланку листа, що містить реквізит «До
відкові дані про юридичну особу», або на яких
проставлено відбиток штампу з відтворенням
обов’язкових реквізитів юридичної особи;
 заголовок до тексту довідки має стисло і
точно відображати зміст тексту довідки та може
містити відомості про дату та час, коли було за
фіксовано наведені факти чи події;
 текст довідки може складатися з двох
частин — вступної та констатуючої або лише з
однією констатуючої частини. Констатуюча час
тина може поділятися на пункти, містити таб
лиці. Оскільки ситуації, з приводу яких видають
довідки, є досить типовими, то для їх оформлен
ня можна використовувати трафаретні бланки,
де постійну частину тексту надруковано зазда
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легідь, а для внесення змінних даних залишено
місце;
 внутрішню довідку підписує керівник
структурного підрозділу або інша посадова
особа, відповідальна за підготовку цієї довідки.
Зовнішні довідки службового та біографічного
характеру завжди підписує керівник юридичної
особи. Якщо зовнішня довідка містить відомості
фінансового характеру, то крім керівника юри
дичної особи її підписує керівник фінансової
служби (головний бухгалтер) юридичної особи;
 на довідках біографічного характеру та
довідках службового характеру, зміст яких сто
сується фінансових питань, підписи посадових
осіб скріплюють печаткою юридичної особи (за
наявності);
 на зовнішніх довідках службового харак
теру за необхідності може бути оформлена відмітка про виконавця із зазначенням номеру
його телефону.
Продовження в наступному номері
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ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Сергій Кравцов,

старший науковий співробітник Науководослідного інституту праці і зайнятості
населення Мінсоцполітики та НАН України

Зміна № 5 до

Класифікатора професій
Від швидкості та якості реакції на потреби ринку праці багато в чому
залежить ефективність функціонування підприємства. Тому розробники
Національного класифікатора України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010 (далі — КП) намагаються швидко реагувати на «виклики»
економіки, запроваджуючи зміни та доповнення до КП. Так, наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 серпня 2016 р.
№ 1328 було затверджено Зміну № 5 до КП, яка набрала чинності
15 серпня поточного року. Що ж змінилося цього разу?

З

набранням чинності Зміною № 5 кіль
кість професійних назв робіт на сьогодні
склала 8940 позицій. Серед нових — 16
професій, а саме:
 аудитор інформаційних технологій — код
КП 2139.2;
 державний кадастровий реєстратор —
код КП 2419.3;
 державний секретар — код КП 1120.1;
 експерт з управління інформаційними тех
нологіями — код КП 2139.2;
 електромонтер з ремонту та обслуговуван
ня сонячних електроустановок — код КП 7141;
 ерготерапевт — код КП 2229.2;
 командир катера (поліція) — код КП 5162;
 лікар фізичної та реабілітаційної медици
ни — код КП 2221.2;
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 мехатронік — код КП 2149.2;
 поліцейський (інспектор) поліції особли
вого призначення — код КП 5162;
 помічник командира взводу (поліція) —
код КП 5162;
 помічник приватного виконавця — код КП
3432;
 приватний виконавець — код КП 2429;
 інструктор (молодший склад поліції) —
код КП 5162;
 фізичний терапевт — код КП 2229.2;
 державний виконавець — код КП 2429.
Слід зазначити, що внесенню нових про
фесійних назв робіт до КП передували певні
ініціативи владних структур або зміни в зако
нодавстві (таблиця 1).

Кадровик України

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Підстави для внесення нових професійних назв робіт до КП
Нова професійна назва роботи

Таблиця 1

Підстави для внесення нових професійних назв робіт до КП

Державний секретар

Урахування законодавчо-правових норм (ст. 6 Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII)
Аудитор інформаційних
Державне агентство з питань електронного урядування України (лист від 22
технологій
квітня 2016 р. № 1/04-1-537): нова професія, урахування специфіки галузі
Експерт з управління інфор- Державне агентство з питань електронного урядування України (лист від 22
маційними технологіями
квітня 2016 р. № 1/04-1-537): нова професія, урахування специфіки галузі
Мехатронік
Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств
металургійного комплексу «Федерація металургів України» (лист від 8 квітня
2016 р. № 4731): нова професія, урахування специфіки галузі
Лікар фізичної та реабіліта- Пункт 7 доручення КМУ від 18 грудня 2015 р. № 48839/1/1-15 до Указу
ційної медицини
Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей
з інвалідністю» від 3 грудня 2015 р. № 678 та лист МОЗ від 3 лютого 2016 р.
№ 3.14-10/1/3116-15/2632
Ерготерапевт
Пункт 7 доручення КМУ від 18 грудня 2015 р. № 48839/1/1-15 до Указу
Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей
з інвалідністю» від 3 грудня 2015 р. № 678 та лист МОЗ від 3 лютого 2016 р.
№ 3.14-10/1/3116-15/2632
Фізичний терапевт
Пункт 7 доручення КМУ від 18 грудня 2015 р. № 48839/1/1-15 до Указу
Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей
з інвалідністю» від 3 грудня 2015 р. № 78 та лист МОЗ від 3 лютого 2016 р.
№ 3.14-10/1/3116-15/2632
Державний кадастровий
Урахування законодавчо-правових норм (ст. 9 Закону України «Про Державний
реєстратор
земельний кадастр» від 7 липня 2011 р. № 3613-VI)
Інструктор (молодший склад Урахування законодавчо-правових норм (Закон України «Про Національну
поліції)
поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII та лист МВС від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/05/13-2016)
Командир катера (поліція)
Урахування законодавчо-правових норм (Закон України «Про Національну
поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII та лист МВС від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/05/13-2016)
Поліцейський (інспектор)
Урахування законодавчо-правових норм(Закон України «Про Національну
поліції особливого признаполіцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII та лист МВС від 27 квітня 2016 р.
чення
№ 6365/05/13-2016)
Помічник командира взводу Урахування законодавчо-правових норм (Закон України «Про Національну
(поліція)
поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII та лист МВС від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/05/13-2016)
Електромонтер з ремонту
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (лист від 15 лютота обслуговування сонячних го 2016 р. № 03/19-1598): нова професія, урахування специфіки галузі
електроустановок
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Приватний виконавець

Державний виконавець

Помічник приватного виконавця

Урахування законодавчо-правових норм (Закон України «Про органи та осіб,
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»
від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII та «Про виконавче провадження» від 21 квітня
1999 р. № 606-XIV)
Урахування законодавчо-правових норм (ст. 18 Закону України «Про органи
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших
органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII та «Про виконавче провадження» від
21 квітня 1999 р. № 606-XIV)
Урахування законодавчо-правових норм (ст. 28 Закону України «Про органи
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших
органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII та «Про виконавче провадження» від
21 квітня 1999 р. № 606-XIV)

Отже, вкотре наголошуємо: зміни та допов
нення до КП ініціюються виключно користува
чами, а не розробниками. Тобто якщо виникла
необхідність внесення нової, скасування непо
трібної чи зміни чинної професійної назви ро
боти, слід звертатися до Міністерства соціальної
політики України.
Щодо скасування, то фактично відбулося ви
лучення з КП однієї професійної назви роботи —
«Інструктор з вогневої та фізичної підготовки».

Ініціатором цього стало Міністерство внутріш
ніх справ України (лист від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/05/13-2016). Професійна назва роботи
«Державний виконавець» також вказана як ска
сована, однак її було знову внесено до КП, але з
іншим кодуванням.
Щодо змін професійних назв робіт, то в цьо
му питанні ситуація склалася таким чином (таб
лиця 2).
Таблиця 2

Зміна назв професій у КП
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Зміна

Код КП

Професійні назви робіт

Було

1210.1

Директор (художній керівник) театру

Є

1210.1

Директор театру — художній керівник (генеральний директор театру — художній керівник)

Було

5162

Інспектор патрульної служби

Є

5162

Поліцейський (інспектор) патрульної служби

Було

5162

Командир відділення (органи внутрішніх
справ)

Є

5162

Командир відділення (поліція)

Ініціатори змін
Міністерство культури України (урахування положень ст. 19 Закону України
«Про театри і театральну справу» від
31 травня 2005 р. № 2605-IV)
Міністерство внутрішніх справ
України (лист від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/12-2016)
Міністерство внутрішніх справ
України (лист від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/12-2016)
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Було

5162

Міліціонер

Є

5162

Поліцейський (за спеціалізаціями)

Було

5162

Молодший інспектор (органи внутрішніх
справ)

Є

5162

Молодший інспектор (поліція)

Було

5162

Помічник дільничного інспектора міліції

Є

5162

Помічник дільничного офіцера поліції

Було

5169

Помічник оперативного чергового

Є

5169

Помічник чергового

Було

2419.3

Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Є

2419.3

Спеціаліст з питань персоналу державної
служби

Було

2419.2

Фахівець з державних закупівель

Є

2419.2

Фахівець з публічних закупівель

Було

3439

Фахівець з протипожежної безпеки

Є

3439

Фахівець з пожежної безпеки

Зверніть увагу на те, що професійні назви ро
біт «Приватний виконавець» і «Помічник приват
ного виконавця» наберуть чинності одночасно із
Законом України «Про органи та осіб, які здійсню
ють примусове виконання судових рішень і рішень
інших органів» від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII,
тобто 5 жовтня 2016 р.
Насамкінець нагадаємо, що всі зміни та допо
внення до КП, які набрали чинності, мають бути
відображені в кадровій документації. Отже, необ
хідно:
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Міністерство внутрішніх справ
України (лист від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/12-2016)
Міністерство внутрішніх справ
України (лист від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/12-2016)
Міністерство внутрішніх справ
України (лист від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/12-2016)
Міністерство внутрішніх справ
України (лист від 27 квітня 2016 р.
№ 6365/12-2016)
Міністерство соціальної політики
України (урахування положень ст. 18
Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII)
Міністерство соціальної політики
України (на виконання п. 38 Плану
заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожньої карти»), затвердженого розпорядженням КМУ від
24 лютого 2016 р. № 175-р)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 27 квітня
2016 р. № 02-6014/285)

 видати наказ по підприємству щодо зміни
назв посад на підставі набрання чинності Зміни
№ 5 до КП (додаток);
 внести зміни до:
штатного розпису;
трудових книжок працівників;
трудового договору та інших документів,
в яких зазначено назви професій, що зміню
ються;
 ознайомити під підпис працівників із зміна
ми в трудовому договорі, трудових книжках тощо.
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Додаток
Зразок наказу про зміну назви посади
ТОВ «УКРОБАНК»
НАКАЗ
26.09.2016

м. Ірпінь			

№ 398-ОД

Про приведення назви посади
у відповідність до КП
У зв’язку з набранням чинності Зміни № 5 до КП
НАКАЗУЮ:
1. Вивести з 2 грудня 2016 р. посаду «Фахівець з протипожежної безпеки»,
три штатні одиниці.
2. Увести з 2 грудня 2016 р. посаду «Фахівець з пожежної безпеки», три
штатні одиниці.
3. Директору з персоналу Синько Л. С. в установленому порядку до 2 грудня 2016 р. розробити й подати на затвердження проект посадової інструкції
«Фахівця з пожежної безпеки» та внести відповідні записи до трудових книжок працівників.
Директор

Блохін

О. В. Блохін

З наказом ознайомлена
Синько Л. С. Синько
30.09.2016
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від 15 липня 2016 р. № 454

Зміна
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 62 (1) «Виробництво та розподілення електроенергії»
1. Доповнити підрозділ «Робітники» розділу «Експлуатація устаткування електростанцій і
мереж, обслуговування споживачів енергії» після пункту 46 новим пунктом 47 такого змісту:

«47. Електромонтер з ремонту та обслуговування
сонячних електроустановок
2-й розряд
Завдання та
обов’язки.

Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування сонячної елек
троустановки потужністю до 50 кВт під керівництвом електромонтера вищої
кваліфікації. Здійснює монтаж і ремонт розподільних коробок клемників, за
побіжних щитків та сонячних панелей. Очищає і продуває стисненим повітрям
електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням
деталей. Чистить контакти і контактні поверхні. Здійснює оброблення, зрощу
вання, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладає встановлю
вальні проводи і кабелі. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки.
Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електро
устаткування. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірю
вання. Працює з пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні роботи
із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги.
Перевіряє і вимірює опір інверторів системи, вводів та виводів кабелів. Здійснює
технічне обслуговування та ремонт елементів перетворювачів світлової енергії
в електричну.

Повинен
знати:

 будову і принцип роботи сонячних модулів, інверторів, контролерів, ко
мутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів;
 основні види електротехнічних матеріалів;
 їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту
електроустаткування в обсязі виконуваної роботи;
 назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-ви
мірювальним інструментом і основні знання про виробництво та організацію
робочого місця;
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 прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги;
 прийоми і послідовність виконання такелажних робіт;
 правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом;
 правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок та тех
нічної експлуатації електричних станцій і мереж, а також електроустановок спо
живачів в обсязі кваліфікаційної групи II.

Кваліфікаційні
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без
вимоги.
вимог до стажу роботи.

3-й розряд

94

Завдання та
обов’язки.

Виконує перевірку вольт-амперної характеристики модуля сонячної уста
новки; виконує підбір сонячних модулів, інвертора, контролера, перетину ка
белю від сонячних батарей та контролера; виконує роботи на сонячних елек
тростанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у
електромережі, ревізією стану інверторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів
до них без розбирання конструктивних елементів. Регулює навантаження елек
троустаткування, встановленого на обслуговуваній сонячній енергоустановці.
Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою понад 1000 В. Обслуговує
і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт. Бере
участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з
виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування
електричних приладів сонячної енергоустановки. Ремонтує трансформатори,
перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу
нескладну апаратуру. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівни
цтвом електромонтерів вищої кваліфікації. Виконує такелажні операції із засто
суванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Бере участь у прокладанні
трас і проводки.
Заряджає акумуляторні батареї. Фарбує зовнішні частини приладів і устат
кування. Реконструює електроустаткування. Обробляє за кресленням ізоляційні
матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо. Перевіряє маркування простих мон
тажних і принципових схем. Виявляє та усуває відмовлення, несправності і по
шкодження електроустаткування з простими схемами вмикання.

Повинен
знати:

 основи електротехніки;
 знання про постійний і змінний струм у обсязі виконуваної роботи;
 принцип дії та будову обслуговуваних контролерів заряду, сонячних мо
дулів, інверторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електро
приладів, вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, кремнійових ви
прямлячів та іншої електроапаратури та електроприладів;
 розрахунок потужності сонячних батарей;
 конструкцію та призначення керуючих і регулюючих пристроїв;
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 прийоми та способи заміни зрощування та паяння проводу високої напруги;
 безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу
сонячних модулів, позначення виводів контролера;
 припої і флюси; провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні
характеристики і класифікації;
 будову та призначення простого та середньої складності контрольно-ви
мірювального інструменту та пристроїв;
 способи замірювання електричних величин;
 прийоми виявлення та усунення несправностей у електромережах соняч
них установок;
 правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах;
 правила електробезпеки та технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, а також електроустановок споживачів в обсязі кваліфікаційної групи III.

Кваліфікаційні
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до
вимоги.
стажу роботи або повна загальна середня освіта та підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремон
ту та обслуговування сонячних електроустановок 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд
Завдання та
обов’язки.

Розбирає, здійснює капітальний ремонт автономних сонячних електроуста
новок будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом елек
тромонтера більш високої кваліфікації. Регулює та перевіряє складові еле
менти приладів сонячних електроустановок після ремонту. Ремонтує інвен
тори, регулятори заряду, контролери, пости керування, сонячні модулі. Об
слуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами
вмикання. Виконує роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних
електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги. Виконує оператив
ні перемикання в електромережі з ревізією вимикачів роз’єднувачів і приво
дів до них з розбиранням конструктивних є елементів. Здійснює перевірку,
монтаж і ремонт схем підключення сонячних модулів. Розмотує, розробляє,
дозує, прокладає кабель, монтує ввідні пристрої і з’єднувальні муфти, ви
конує кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 1000 В. Визна
чає місце пошкодження кабелів, вимірює опори заземлення, потенціали на
оболонці кабелю. Виявляє та ліквідує відмовлення і несправності сонячних
електроустановок зі схемами вмикання середньої складності. Здійснює па
яння м’якими та твердими припоями. Виконує роботи за кресленнями та
схемами.

Повинен
знати:

 основи електротехніки;
 будову різних типів автономних сонячних електроустановок, захисних і
вимірювальних приладів, комутаційної апаратури;
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 найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встанов
лення і обслуговування автономних сонячних електроустановок електроапара
тури, способи захисту їх від перенапруги;
 призначення релейного захисту;
 принцип дії та схеми максимально-струмового захисту;
 вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від
струмового навантаження;
 будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів;
 технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів;
 номенклатуру, властивості та взаємозамінність застосовуваних під час ре
монту електроізоляційних і провідних матеріалів;
 методи проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електро
устаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту;
 основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування,
методи перевірки і вимірювання їх;
 принцип дії устаткування, джерел живлення;
 будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимі
рювального інструменту;
 конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
 правила електробезпеки та технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, а також електроустановок споживачів в обсязі кваліфікаційної групи IV.

Кваліфікаційні
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за про
вимоги.
фесією електромонтера з ремонту та обслуговування сонячних електроустано
вок 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд
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обов’язки.

Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює мережеві сонячні
електроустановки; налагоджує схеми та усуває дефекти у складних пристроях за
собів захисту та приладах автоматики і телемеханіки; обслуговує силові та фото
установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування, а також
устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу. Виконує ре
монт, монтаж, установлення і налагодження мережевих сонячних електроустано
вок і високочастотних установок потужністю до 1000 кВт. Виконує монтаж, ремонт,
налагодження та обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів
роботи, агрегатів мережевих сонячних електроустановок, із зворотним зв’язком по
струму та напрузі. Ремонтує мережеві інвентори, контролери заряду, конектори со
нячних модулів, автоматів максимального струму та автоматичних стрічок.

Повинен
знати:

 основи телемеханіки;
 будову та електричні схеми мережевих сонячних електроустановок, елек
троприладів вимірювання та автоматичного регулювання;
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 загальні знання про призначення та основні вимоги до максимального
струмового захисту;
 методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж,
схеми мережевих інвенторів та іншого обслуговуваного електроустаткування;
 будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження;
 прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремон
ту і налагодження мережевих сонячних електроустановок великих потужностей,
складного електроустаткування;
 правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електрич
них установках;
 порядок організації безпечного виконання робіт в електроустановках, на
гляду та обслуговування працюючого електроустаткування;
 побудову схем розміщення сонячних модулів; принцип роботи перетво
рювачів, установок високої частоти;
 правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інстру
ментів, правила електробезпеки та технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, а також електроустановок споживачів в обсязі кваліфікаційної групи IV.

Кваліфікаційні
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за про
вимоги.
фесією електромонтера з ремонту та обслуговування сонячних електроустано
вок 4 розряду — не менше 1 року».

Начальник відділу трудової
та соціальної політики			
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Посадова інструкція іхтіопатолога*
(код КП 2211.2) (витяги)

<…>

2. Завдання та обов’язки
Іхтіопатолог виконує такі функціональні зав
дання та обов’язки:
2.1. У межах компетенції бере участь в ор
ганізації та проведенні діагностичних, протиепі
зоотичних, лікувально-профілактичних, ветери
нарно-санітарних заходів, спрямованих на про
філактику та ліквідацію хвороб риби та інших
гідробіонтів внутрішніх водойм, а також надання
практичної та методичної допомоги рибницьким
господарствам, підприємствам, установам.
2.2. Вивчає епізоотичний стан рибних водой
мищ, ветеринарно-санітарний стан рибокомбі
натів, рибгоспів, з’ясовує причини захворювання
риб, шляхи поширення збудників.
2.3. Здійснює моніторинг якості та безпеки
водних біологічних ресурсів за іхтіопатологічни
ми показниками.
2.4. У межах компетенції контролює дотри
мання технологічних і ветеринарно-санітарних
вимог до відтворення, вирощування, зберігання
та реалізації водних живих ресурсів.
2.5. У межах компетенції контролює здій
снення технологічних заходів при розведенні,
вирощуванні, акліматизації, зберіганні риби та
інших гідробіонтів у господарствах рибоводів.
2.6. Розробляє відповідні графіки іхтіопато
логічних обстежень
2.7. Проводить патологічні та паразитоло
гічні обстеження риби з дотриманням розробле
них та затверджених графіків.
2.8. Розробляє плани лікувально-оздоров
чих заходів щодо боротьби із захворюваннями
риб.
2.9. У відповідності до затверджених планів
організовує і здійснює заходи щодо профілакти
ки захворювань, оздоровлення і лікування риб.

98

2.10. Проводить лікувальну і профілактичну
обробку риб спільно з працівниками ветеринар
ної служби.
2.11. Надає консультації щодо профілактики,
діагностики та лікування хвороб риби та інших
гідробіонтів.
2.12. Виконує роботу, спрямовану на охо
рону рибогосподарських водоймищ від розпо
всюдження збудників заразливих хвороб риб та
інших гідробіонтів, у межах компетенції контр
олює виконання ветеринарно-санітарних вимог.
2.13. Здійснює заходи щодо обробки з ме
тою знезараження водоймищ, гідроспоруд, зна
рядь лову, реманенту рибовода.
2.14. У межах компетенції бере участь у ро
боті із упровадження сучасних найефективніших
методів і засобів діагностики, профілактики та
боротьби із захворюваннями риб, у тому числі
з використанням екологічно безпечних методів,
спрямованих на підвищення імунного статусу
організму риб, використанням в рибництві най
більш ефективних біологічно-активних препара
тів, застосуванням оптимальних доз мікроеле
ментів (йоду, кобальту, селену) тощо.
2.15. Виконує роботу із підвищення ефек
тивності діючих і вишукування нових методів і
засобів боротьби із захворюваннями риб.
2.16. Проводить апробацію у виробничих
умовах нових методів і засобів боротьби із захво
рюваннями риб і упроваджує їх на підприємстві.
2.17. Виявляє потребу підприємств рибово
дів у відповідних лікувальних і дезинфікуючих
засобах.
* Іхтіопатологія (від грец. ichthýs — риба, páthos — страж
дання, хвороба, lógos — слово, вчення, наука) — наука про хво
роби риб або розділ ветеринарії, що вивчає інфекційні, інвазій
ні, незаразні хвороби і отруєння риб. Іхтіопатолог – науковець,
дослідник-практик, фахівець у сфері іхтіопатології.
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2.18. Організовує і здійснює за необхідності
з відповідними органами перевірку дотримання
в господарствах рибоводів біотехніки відтворю
вання і вирощування риб, а також заходи щодо
профілактики токсикозу в рибогосподарських
водоймищах.
2.19. За необхідності в межах компетенції
бере участь у розгляді проектів будівництва під
приємств рибоводів.
2.20. Систематизує, аналізує та обробляє
інформацію, що пов’язана з виконанням своїх
посадових обов’язків, вживає заходів щодо усу
нення виявлених у своїй роботі недоліків.
2.21. Складає і веде встановлену обліковозвітну документацію, своєчасно готує і подає
відповідну звітність.
2.22. У встановленому порядку підвищує
свою професійну кваліфікацію.
2.23. Дотримується правил і норм охорони
праці, пожежної безпеки, охорони навколиш
нього середовища, а також контролює їх дотри
мання підпорядкованими працівниками (у разі
наявності).
<…>
5. Повинен знати
Іхтіопатолог повинен знати:
5.1. Керівні, нормативні, інструктивні та
методичні матеріали із рибництва.
5.2. Організацію роботи із профілактики та
боротьби із захворюваннями риб.
5.3. Озерне і ставкове рибництво.
5.4. Технологію риборозведення, у тому
числі штучне риборозведення для природних
водоймищ, на заводах рибоводів і в нерестововирощувальних господарствах.
5.5. Іхтіопатологію, паразитологію, вірусо
логію, мікробіологію.
5.6. Періоди і форми перебігу різних хво
роб у риб, класифікацію хвороб у риб тощо.
5.7. Методи і засоби боротьби із захво
рюваннями риб, у тому числі лікарські засоби і
форми, що використовуються в іхтіопатології.
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5.8. Біотехніку розведення водних безхре
бетних, водоростей тощо, біологію риб.
5.9. Основи гідротехніки.
5.10. Загальні (епізоотичні, клінічні, патало
гоанатомічні) і спеціальні (бактеріологічні, пара
зитологічні, вірусологічні) методи іхтіопатоло
гічних досліджень.
5.11. Основи економіки, наукової організації
праці і виробництва у рибному господарстві.
5.12. Організацію обліку і звітності із іхтіопа
тології в рибних господарствах.
5.13. Методи обробки інформації з вико
ристанням сучасних технічних засобів комуні
кацій і зв’язку, комп’ютерів, відповідні прикладні
програмні засоби.
5.14. Основи законодавства з охорони на
вколишнього середовища.
5.15. Правила та норми охорони праці й по
жежної безпеки.
6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Провідний іхтіопатолог: другий (магіс
терський) рівень вищої освіти відповідного на
прямку підготовки (галузі знань). Стаж роботи
за професією іхтіопатолога I категорії — не мен
ше 2 років.
6.2. Іхтіопатолог I категорії: другий (магіс
терський) рівень вищої освіти відповідного на
прямку підготовки (галузі знань). Стаж роботи
за професією іхтіопатолога II категорії — не мен
ше 2 років.
6.3. Іхтіопатолог II категорії: другий (ма
гістерський) рівень вищої освіти відповідного
напрямку підготовки (галузі знань). Стаж ро
боти за професією іхтіопатолога — не менше
1 року.
6.4. Іхтіопатолог: другий (магістерський) рі
вень вищої освіти відповідного напрямку підго
товки (галузі знань). Без вимог до стажу роботи.
<…>
Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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Вебінар

Вебінар

На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Чи можна протягом року надати працівнику 56 календарних днів щорічної відпустки та ще й творчу відпустку тривалістю три місяці? Які
підстави зазначаються в наказі про надання творчої відпустки?
Стаття 16 Закону «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР пе
редбачає право працівника на творчу
відпустку. Вона надається працівникам для закін
чення дисертаційних робіт, написання підручни
ків та в інших випадках, передбачених законо
давством. Тривалість, порядок, умови надання та
оплати творчих відпусток затверджені постано
вою КМУ «Про затвердження умов, тривалості,
порядку надання та оплати творчих відпусток»
від 19 січня 1998 р. № 45. Пункт 4 зазначеної По
станови чітко визначає, що творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими законодавством, і оформ
люються наказом власника або уповноваженого
ним органу підприємства, установи, організації.
Працівник, який успішно поєднує основну
діяльність із науковою роботою, має право на
творчу відпустку: для закінчення дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук
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тривалістю до трьох місяців та на здобуття на
укового ступеня доктора наук — до шести міся
ців. Така творча відпустка надається на підставі
заяви працівника та рекомендації наукової
(науково-технічної) ради центрального органу
виконавчої влади або вченої ради вищого на
вчального закладу III–IV рівня акредитації чи
науково-дослідного інституту відповідного про
філю про доцільність надання творчої відпустки.
Здобувач наукового ступеня повинен зробити
наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу
або лабораторії, де проводиться наукова робо
та. Кафедра, відділ, лабораторія подають вче
ній раді висновок з обгрунтуванням тривалості
творчої відпустки.
На творчу відпустку для написання підруч
ника чи наукової праці тривалістю до трьох
місяців має право працівник, який успішно по
єднує основну діяльність із творчою роботою.
Така творча відпустка надається на підставі
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заяви працівника та довідки видавництва
про включення підручника чи наукової пра
ці до плану випуску видань на поточний рік.
Якщо підручник чи наукова праця створюєть

ся авторським колективом, творча відпустка
надається одному з його членів за письмовою
заявою, яку підписують усі члени авторського
колективу.

Чи мають право на додаткову відпустку працівники, які працюють
увесь день за комп’ютером?
Відповідно до статті 8 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР окремим катего
ріям працівників, робота яких пов’язана з підви
щеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих
природних географічних і геологічних умовах та
умовах підвищеного ризику для здоров’я, нада
ється щорічна додаткова відпустка тривалістю
до 35 календарних днів.
Категорії таких працівників визначені в до
датку 2 до постанови КМУ «Про затвердження
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і по
сад, зайнятість працівників в яких дає право на
щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідли
вими і важкими умовами праці та за особливий
характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290.
Пунктом 58 розділу ХХІІ цього додатку визначено

саме працівників, які працюють на електроннообчислювальних та обчислювальних машинах
та тривалість відпустки — до чотирьох календарних днів. Конкретна тривалість відпустки за
особливий характер праці визначається в колек
тивному чи трудовому договорі та залежить від
часу зайнятості працівника в цих умовах. Згідно
з Порядком застосування Списку виробництв,
цехів, професій і посад із шкідливими і важкими
умовами праці, зайнятість працівників на роботах
в яких дає право на щорічну додаткову відпуст
ку, затвердженим наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 30 січня 1998 р.
№ 16, додаткова відпустка надається пропорцій
но фактично відпрацьованому часу.
Необхідно зазначити, що право працівника на
таку відпустку не залежить від виду монітора
або інших технічних характеристик комп’ютера.

Чи можна внести до колективного договору посаду, на якій надаватиметься додаткова відпустка за ненормований робочий день, якщо
в орієнтовному переліку галузевої угоди ця посада або професія не
зазначена? Чи підлягає поділу додаткова відпустка за ненормований
робочий день?
Право працівників на щорічну додат
кову відпустку тривалістю до семи ка
лендарних днів за роботу з ненормова
ним робочим днем визначено пунктом 2 статті 8
Закону «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки). Від
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повідно до цієї статті конкретний перелік праців
ників, які мають право на таку відпустку, вста
новлюється «згідно із списками посад, робіт та
професій, визначених колективним договором,
угодою». Пунктом 7 Рекомендацій щодо поряд
ку надання працівникам з ненормованим робо
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чим днем щорічної додаткової відпустки за
особливий характер праці, затверджених нака
зом Мінсоцполітики України від 10 жовтня
1997 р. № 7, також передбачено, що «список
професій і посад, на яких може застосовува
тися ненормований робочий день, визначаєть
ся колективним договором».
Про можливість поділу відпустки за не
нормований робочий день на частини йдеть
ся у статті 12 Закону про відпустки: «Що
річну відпустку на прохання працівника
може бути поділено на частини будь-якої
тривалості за умови, що основна безпе
рервна її частина становитиме не менше

14 календарних днів». Відповідно до пункту
1 статті 4 Закону про відпустки до щорічних
відпусток належать: основна відпустка (ст. 6);
додаткова відпустка за роботу із шкідливи
ми та важкими умовами праці (ст. 7); додат
кова відпустка за особливий характер праці
(ст. 8 цього Закону). Детальне роз’яснення
норми законодавства щодо поділу щорічних
відпусток надано Міністерством соціальної
політики України в листі від 5 липня 2013 р.
№ 290/13/116-13, а саме: «Норма щодо поді
лу відпустки на частини поширюється лише
на щорічну основну відпустку та щорічні
додаткові відпустки». 

Вебінар на тему «Актуальні запитання учасників Всеукраїнського з’їзду кадровиків» можна
переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=NdyJtPHje-c — 1-ша частина
та https://www.youtube.com/watch?v=p-glmj33qU4 — 2-га частина.
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Дух підприємництва

як основа корпоративної
культури АВТЕК
В інтерв’ю з Наталією Кряж, директором
департаменту з управління персоналом холдингу
АВТЕК, ми говоримо про підприємницький дух,
який так хочуть бачити у своїх працівниках
роботодавці, про те, як виявити таких
працівників і підтримувати в них високу
мотивацію та бажання працювати на результат.
А також — про основу ефективних
взаємовідносин між власниками бізнесу та
HR-менеджерами, про актуальні проблеми ринку
праці, про помилки, які стали хорошим уроком,
та інше

«Кадровик України»: Наталіє, як би ви
охарактеризували кадрову політику АВТЕК
двома словами?
Наталія: Наша кадрова політика визначає, які

люди потрібні компанії та які умови необхідно
створити, щоб утримати їх мотивацію. Для нас
компанія — швидше організм, ніж механізм, і цей
організм дуже живий і харизматичний.
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Топ-якість, яку ми цінуємо в людях, — підприємницький дух. Безумовно, це залежить від ролі в
організаційній структурі.
Давайте одразу визначимося, що ми маємо на
увазі під підприємницьким духом. Підприємниц
тво — це відчуття свободи. Хтось розуміє це як
можливість спробувати себе в різних сферах діяльності, хтось — як можливість не бути прив’язаним
до робочого графіка, варіантів безліч. А для нас це
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можливість кожного співробітника, незалежно від
посади, пропонувати — здійснювати — брати на
себе відповідальність. Ми намагаємось зробити це
складовою нашої корпоративної культури.
Наше завдання — шукати й приводити в компанію таких людей і створювати для них відповідні умови.

світ з підприємницької точки зору, надали можливість отримати паралельну роботу в компанії і,
відповідно, додатковий дохід.
Для цього їм необхідно було визначити й презентувати (з фінансовим обґрунтуванням) нові,
прибуткові, цікаві для компанії бізнес-напрямки.
Було розроблено призовий фонд — від премій у
розмірі окладу до пайової
«Кадровик»: Як ви розучасті в разі впровадження
пізнаєте в людині підпроекту. Ідея спрацювала
Люди з підприємницьким духом
приємницький дух?
на «ура».
завжди хочуть вчитися,
Також ми творчо підекспериментувати,
Наталія: За допомогою граходимо до розробки промотно продуманого діалогу. застосовувати отриманий досвід грам навчання. Ми доІноді на співбесіді я відклатримуємось комплексноі рухатися вперед
даю резюме й пропоную
го підходу: це не тільки
відійти від стандартного
навчання професійним
формату та просто поспілкомпетенціям, це також
куватися. Людей потрібно вміти слухати й чути.
особистий розвиток, адже ми робимо акцент
Якщо кандидат цікавий, проведіть більш саме на ньому. Завдяки такому підходу людина
тривалу зустріч, вийдіть за рамки стандарних за- може розкритися, проявити свої лідерські й підпитань. І, як правило, люди починають розкри- приємницькі якості.
ватися, а у вас з’являється можливість дізнатися,
Якщо людина прагне розвиватися, навчатися,
чим людина живе насправді, які в неї цінності, що будувати кар’єру, якщо вона вносить пропозиції,
для неї важливо, чого вона прагне й чого ніколи нові ідеї — вона завжди буде помітною і їй завжди
не робитиме.
раді в АВТЕК.
Люди з підприємницьким духом завжди хочуть вчитися, експериментувати, застосовувати «Кадровик»: У чому проявляється підприємницький дух у HR?
отриманий досвід і рухатися вперед.

«Кадровик»: Як ви підтримуєте у працівниках компанії дух підприємництва?
Наталія: По-перше, корпоративна культура має

піклуватися про те, щоб кожну думку було почуто та враховано. Але чим більша компанія, тим
складніше забезпечити зворотний зв’язок. Для
цього ми використовуємо різні методи. Наприклад, під час кризи в 2009 році ми організували
Академію бізнес-ідей, де запропонували талановитим і мобільним співробітникам подивитися на
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Наталія: HR повинен досить глибоко розуміти бізнес, в якому працює, «відчувати» його, знати ринок,
розуміти час і наймати «правильних» людей.
«Кадровик»: Як ви працюєте над корпоративною культурою?
Наталія: Будь-який власник має своє бачення
того, якою має бути компанія, а роль НR — впровадити це бачення в життя, підтримувати його та
вдосконалювати.
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Насамперед ми приймаємо на роботу тих, хто
потенційно готовий бути носієм корпоративної культури, а можливо й «розробником», адже час минає і
все дуже швидко змінюється... Тому на 60 % робота
проводиться під час підбору персоналу, решта — за
допомогою різних програм та інструментів.
А взагалі формування корпоративної культури
потрібно починати з себе.

«Кадровик»: Які можливості для кар’єрного
зростання створені в компанії?
Наталія: Щоразу, коли в компанії з’являються ва-

кансії на керівні посади, ми передусім розглядаємо кандидатів з внутрішнього резерву. Компанія
має багато наочних прикладів успішної кар’єри.
Понад 70 % топ-менеджерів, керівників середньої
ланки нашої компанії — фахівці, які виросли всередині компанії. Вважаю, це найкраща відповідь
на запитання.

«Кадровик»: Які завдання HR-департаменту
є на сьогодні найбільш актуальними?
Наталія: Найбільш актуальним питанням на сьогодні є пошук, виявлення, розвиток і утримання
талановитих працівників. Я вважаю, що це питання турбує більшість HR. Також ми шукаємо
нестандартні рішення та засоби щодо розробки
і втілення ефективних програм особистісного та
професійного розвитку спеціалістів.
«Кадровик»: Якими, на ваш погляд, мають
бути стосунки HR-директора та власника
бізнесу?
Наталія: На рівні професійного діалогу. HR — це

більше не виконавець, а партнер, думка якого
враховується під час ухвалення рішення.
Ефективна співпраця можлива, якщо HRдиректор має спільний вектор з власником ком-
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панії: рухається в одному напрямку, підтримує
основні ідеї та навіть, якщо можна так сказати,
співпрацює на рівні енергетичного обміну.
Вони можуть мати різні точки зору на деякі
речі, і це нормально, але рухатися вони мають в
одному напрямку.

«Кадровик»: Тобто особистість
HR-директора має значення, одна й та ж
людина не зможе працювати в різних по
духу компаніях.
Наталія: Так, безперечно. Якщо HR має всі необхідні компетенції, але при цьому вони з безпосередніми керівниками компанії є зовсім різними
по духу, вони навряд чи зможуть працювати разом. Звісно, це залежить від корпоративної культури та від ролі HR в організаційній структурі
компанії.
У нашій компанії роль HR ключова і дуже важлива. Мені пощастило, що в мене з моїми керівниками спільні погляди на важливі професійні та
життєві речі, цінності, і, як я вже згадувала, наша
співпраця на рівні енергетичного обміну.
«Кадровик»: Як ви охарактеризуєте ринок
праці в Україні сьогодні?
Наталія: Ринок праці був і є досить складним.

З одного боку — високі показники безробіття,
з другого — збільшилася кількість відкритих вакансій, що свідчить про зростання бізнес-активності в багатьох галузях, і з третього — ситуація
для HR: професійних співробітників шукати все
складніше, а з молодим поколінням талановитих
потенційних фахівців роботодавець тільки вчиться працювати.
Теорія поколінь сьогодні є актуальною. Серед
нового покоління («Y») дуже багато енергійних,
позитивних і обдарованих людей, але вони відрізняються від нашого покоління («Х») своїми
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цінностями та орієнтирами в житті, фінансові заІз цього питання ми дуже тісно співпрацюємо з
пити на старті в них нерідко не менші, ніж середня директорами бізнес-напрямків, керівниками підзаробітна плата співробітника з досвідом. Але ми розділів, обмінюємось інформацією щодо показмаємо враховувати їх правила гри. З іншого боку, ників роботи персоналу. Як кажуть, відстежуємо
з’являється більше можливостей для роботи лю- блиск в очах, тримаємо руку на пульсі.
дям після 40-45 років, яких, якщо бути відвертими, менше запрошують на співбесіди, але які вмі- «Кадровик»: У житті кожного професіонала
трапляються помилки.
ють і бажають працювати.
Можете поділитися
Проблемним залиша
власним досвідом:
ється і співвідношення рівМотивацію неможливо
чому ви навчилися на
ня кваліфікації до рівня застворити ззовні. Вона або є,
помилках?
робітної плати, а точніше
або
її
немає.
Тому
наше
готовність роботодавця
Наталія: «Не помиляється
підвищувати рівень зарпзавдання — знайти мотивовану
лише той, хто нічого не ролати.
людину та створити умови для
бить. Не бійтеся помилятиКрім того, існує тенденпідтримки й стимулювання
ся — бійтеся повторювати
ція відтоку професійних, а
її мотивації
помилки» – за цим правитакож молодих, активних
лом і живу, і працюю.
фахівців, які від’їжджають
Були помилки, а деякі з
за кордон у пошуках кращих можливостей, і великий вплив на це, без- них навіть дуже болючі. Але все це досвід, який
умовно, мають економічна та політична ситуація, робить людину професійнішою як спеціаліста та
сильнішою як особистість.
яка склалася в Україні.
Таким чином, я вважаю, що HR-спеціалістам
«Кадровик»: Наталіє, що, на вашу думку,
найближчим часом буде нелегко.

«Кадровик»: Тобто людина вже має бути
мотивована, а завдання HR-менеджера —
підтримати її мотивацію. Як ви це робите?
Наталія: Так, я вважаю, що мотивацію неможливо створити ззовні. Вона або є, або її немає.
Людина або хоче працювати, або не хоче. Тому
наше завдання — знайти мотивовану людину та
створити умови для підтримки й стимулювання
її мотивації.
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є найважливішою якістю успішного
HR-менеджера?

Наталія: HR має поєднувати в собі комплекс якостей: і економіста, і психолога, і маркетолога, але я
вважаю, що ключовою якістю є любов до людей.
Я переконана, що ця робота протипоказана
тим, хто не має бажання спілкуватися з людьми.
Можна мати чудові навички, володіти різноманітною методологією, системним підходом, але якщо
ви не любите людей — ця професія не для вас. 
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Люди, які вступають
у конфлікти: інструкція

для HR-менеджерів
і керівників
Наталія Шишлова,

HR-консультант, психолог, бізнес-тренер,
профконсультант

Як би нам хотілося раз і назавжди позбутися конфліктів, що
зачіпають нас і наших близьких! Але життя постійно зіштовхує
наші інтереси з інтересами інших. Оскільки більшість часу ми
проводимо на роботі, то саме там ми, хочемо цього чи не хочемо, стаємо учасниками напружених ситуацій, пов’язаних із
суперечливими інтересами й потребами різних людей

Я

кщо протиріччя і протистояння виникають
між працівниками компанії в рамках не
адекватної організаційної структури та порушеної системи взаємодій, то такі конфлікти
заведено називати організаційними. Вони охоплюють як цілі підрозділи, так і окремих людей усередині організації та за її межами: наприклад, конфлікти з постачальниками, споживачами, ЗМІ, контролюючими органами тощо.
Ми можемо ніколи не зіткнутися з організаційним конфліктом, особливо якщо в компанії правильно побудована організаційна структура, пропи-
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сані бізнес-процеси, дотримуються правила внут
рішньої та зовнішньої взаємодії, працює система
контролю за якістю роботи та усуненням помилок,
персонал підібраний, навчений та поінформований
правильно і вчасно.

Міжособистісні конфлікти
Найчастіше робочу атмосферу розбурхують міжособистісні конфлікти. Власне, вони або супроводжують організаційні конфлікти або виникають
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локально: між сусідами по столу, відділу, працівниками різних підрозділів, філій тощо. Бурхливі
суперечки або приховане протистояння, тиск,
моббінг, ігнорування, масштабні війни, що забирають час і сили — у кожному окремому випадку
керівнику та HR-менеджеру слід зуміти розібратися, підібрати й застосувати найкращий спосіб
виходу з конфлікту. Тут працюють як технічні
рішення (наприклад, когось можна звільнити, перевести, навчити, надати необхідні ресурси), так і
вправна комунікація, знання психології, вплив на
конкретну людину, на її систему цінностей, потреб, мотивів і прагнень.

HR-менеджери і конфлікти
HR-менеджери залучаються до конфліктних ситуацій досить часто. Це може бути і безпосередня
участь у конфлікті, наприклад, ви розбираєтеся зі
скандальним працівником, який несвоєчасно подав заяву про відпустку і, відповідно, не отримав
відпускних. Або ви втихомирюєте наполегливого
претендента, якому відмовили в роботі, але який
прагне довести, що він найкращий серед усіх можливих кандидатів.
HR-менеджери беруть участь у комісіях з вирішення складних конфліктних ситуацій, де разом з
керівниками шукають рішення, як бути з конфліктними працівниками, як вплинути на когось, як
упровадити непопулярні зміни, щоб уникнути або
мінімізувати конфлікт тощо.
Крім того, до HR-менеджерів часто звертаються
працівники від найнижчого до найвищого рівня за
особистою порадою з приводу проблем у взаєминах і конфліктних ситуацій на роботі.
А буває й так, що HR-менеджер несподівано для
себе опиняється в центрі конфліктної ситуації, винуватцем якої став він сам! Без жодної, на перший
погляд, причини, у звичайній робочій взаємодії, під
час вирішення робочих питань він раптом «вихо-
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дить з берегів», чіпляється до інших й обурюється,
буквально провокує й розпалює конфлікт.
Справді, інколи важко повірити в те, що ми поводимося так, як не дозволяємо цього робити іншим. І якщо не розібратися у власних пускових механізмах, які штовхають нас у безодню конфлікту,
то ні собі, ні іншим ми не допоможемо.

Особисті кордони та конфлікти
Найчастіше конфлікт розпочинається там, де
одна або обидві сторони відчувають, що порушені
їхні особисті кордони.
Особисті кордони — це умовна риса, що розділяє зону психологічного комфорту людини і зов
нішній світ. Кордони чутливі, податливі, проникні,
як шкіра живої істоти. Вони здатні видозмінюватися: ми несвідомо обираємо, для кого відкриватися,
з ким можна розслабитися, наприклад, з близькими, а для кого — закритися: для незнайомців, в офіційній обстановці.
Якщо мені заважає звучання радіо, яке обожнює
мій сусід по офісу, а йому заважає запах моїх парфумів, якщо я не переношу, коли хтось стоїть за моєю
спиною під час моєї роботи, то все це пов’язано з відчуттям небезпеки і дискомфорту, коли мій особистий
кордон зазнає тиску. Протистояння на кшталт «вмикати кондиціонер чи відкривати вікно в офісі» — це
теж про кордони, цього разу не лише психологічні,
але й фізичні.
Людина прагне відновити статус-кво і може досить різко захищати свій кордон, особливо якщо він
надто чутливий. Тому деколи через речі, які комусь
здаються дрібницями, в офісі можуть вирувати неабиякі пристрасті.
Особисті кордони включають цінності та переконання людини, її потреби й готовність діяти, цілі
та прагнення, заняття і навіть фон настрою.
Якщо я зайнятий роботою, то всі, хто потривожать мене, порушують мій кордон. Але мій кордон
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не так вже й непорушний. Я можу захоплено писати
статтю, але коли кур’єр привезе довгоочікуваний
замовлений новий гаджет, я не нарікатиму, що мене
перервали. Співробітниця любить спеку і знає, що
відкрита легка блуза та міні-спідниця вигідно підкреслюють її форми, але коли її таємна симпатія —
колега-чоловік вмикає кондиціонер, покірно натягує офісний піджак і згадує про колготки — вона
готова потерпіти заради нього. Її кордон піддається
зміні за її бажанням.
Хтось несвідомо включає у свої кордони інших
людей — колег, підлеглих. І той, хто потрапив у чиїсь
кордони, відчує на собі всі переваги турботи й довірчої взаємодії та недоліки прискіпливого контролю
й тиску.
А хтось може мати розмиті кордони — для нього
немає чужого, все спільне — речі, інформація, робота, дозвілля. Така людина може добре працювати
в ситуації авралу, який сам по собі є штучним кордоном, але ненадійна там, де слід дотримуватися
графіка та зобов’язань, зберегти в таємниці інформацію.
Сам процес роботи та її результат також у більшості випадків перебувають у межах особистого
кордону. Люди ідентифікують себе з роботою. Тому
настільки хворобливо більшість сприймає критику — адже критикують не роботу, а твою сутність, і
це катастрофа!
Порушені особистісні кордони, дискомфорт і
відчуття психологічної небезпеки спонукають людей активно захищатися або нападати. У результаті
виникає протистояння сторін, їх інтересів та позицій, яке супроводжується боротьбою за правду та
перемогу.
Цікаво, що якщо ви змагаєтеся, виборюєте перше місце, це ще не конфлікт. Хоча ви й боретеся за
ресурс, але у вас є азарт, і якщо програєте зараз —
маєте шанс виграти потім, підтягнути показники,
потренуватися, навчитися тощо. У конфлікті на
перший погляд здається, що шансів виграти або
домовитися немає, а є ризик щось втратити — ре-
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сурси, репутацію, посаду. З’являється відчуття несправедливості, і тому ми вдаємося до певних дій
для захисту.

Емоції, відчуття та дії в конфлікті
У ситуації протистояння, отримавши удар по своєму відчуттю безпеки, комфорту, справедливості
та самолюбству, люди переживають гамму відчуттів — сором, страх, злість і відчай. Вони намагаються
захиститися, але зопалу часто роблять зайве і в результаті псують настрій собі й оточуючим, руйнують здорову робочу обстановку та хороші сталі стосунки, власну репутацію та кар’єрні плани. «Гаряча
голова» не здатна продукувати ефективні рішення.
Людині здається, що вона відстоює справедливість,
але насправді вона відстоює себе і в результаті часто
залишається в програші, жалкуючи про скоєне.
Тому перед початком активних дій, у момент
підйому емоцій нам варто зробити паузу та поміркувати: що нас так «завело», які емоції переважають, що відбувається, де саме наш кордон порушений і як його відновити, не завдаючи шкоди
справі та людям. Саме такий самоаналіз і допоможе
випустити пару та остудити голову для вибору правильної тактики поведінки.
Аналізуючи себе в конфлікті, безумовно, важливо розуміти також мотиви іншої сторони, адже вона
теж відчуває небезпеку для свого кордону, боїться
втратити обличчя в очах інших і, можливо, бачить
конфлікт як єдину можливість відновити самоповагу.
Тому хорошим навиком під час вирішення конф
ліктів для будь-якого працівника може стати навик
емпатії, шанобливої взаємодії, уміння не піддаватися на провокації та здатність підтримати в іншої сторони упевненість в тому, що її кордонам нічого не
загрожує. Цьому корисно навчати персонал у програмах з розвитку soft skills.
Але інколи трапляється так, що потрібно проявити надмайстерність, щоб прийоми управління
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конфліктом спрацювали. Звичайні методи з теорії
та практики ефективної комунікації: відкритися,
піти назустріч людині, поділитися відчуттями й
побоюваннями, що виникло непорозуміння, застосування всіляких технік на кшталт «шляхи до
порозуміння» не допомагають. Конфлікт може видозмінюватися, але очевидними залишатимуться
протистояння, негативні
емоції й боротьба.

Найважче не включитися в психологічну гру
людей, яких у професійній літературі називають
акцентуантами. Акцентуант — це особа із «загостреними» рисами характеру. Психологи розрізняють декілька видів акцентуації характерів залежно
від особливостей реагування осіб на життєві ситуації. Ті риси, які в більшості людей виступають як
оригінальні особливості, в
акцентуантів, особливо в
стресовій, напруженій обХорошим навиком під час
становці, набирають вигля«Складні» люди
ду шокуючих, різких форм
вирішення конфліктів для будьй конфлікти
поведінки, що не відповіякого працівника може стати
дають ситуації за афектом.
навик емпатії, шанобливої
У мас-медіа матеріали, приТакі реакції виявляються
взаємодії, уміння не піддаватися
свячені взаєминам людей,
систематично і загалом їх
на провокації. Цьому корисно
наповнені відомостями про
можна передбачити. Шонавчати персонал у програмах
«токсичних», конфліктних
кувати оточуючих вони моз розвитку soft skills
людей, маніпуляторів, пожуть лише з незвички.
рушників наших особисНаприклад, у ситуації
тих кордонів, метою яких є
дедлайну на просте проотруїти наше життя.
хання прискоритися звиТак, інколи справді можна натрапити на співро- чайна людина відповість щось на кшталт «Добре»,
бітника зі складним характером, регулярна взаємо- вона його сприйме в гіршому випадку як натяк не
дія з яким виснажує фізично й морально. Такі люди зволікати, а в кращому — як підтримку її зусиль
провокують конфлікти, сутички, здатні налаш (дивлячись, правда, з якою інтонацією це сказано).
товувати людей один проти одного, створювати неАкцентуант певного типу на найдоброзичливігативну емоційну атмосферу.
ше звернення до себе може гаркнути: «Ніколи не
Дивним є той факт, що взаємодіючи зі «склад- кажіть мені цього!». Йому може здатися, що інша
ними» людьми, ми раптом починаємо поводитися людина цією фразою вторгається в його кордони,
незвично, дивно, проявляючи не кращі сторони принижує його і вимагає неможливого. І якщо його
своєї власної особистості. Ми нібито «заражаємо- потім запитати, чи не здається йому дивним, що він
ся» негативом, граємо в їхню гру, за їхім сценарі- так різко відповів, добре, якщо він скаже: «Так, я,
єм. Замість мудрої й зваженої поведінки, пошуку напевно, погарячкував». Але може й не сказати, не
раціонального рішення, застряємо в образі, печалі визнати, що його реакція була занадто бурхливою.
або гніві. Ми нападаємо, замикаємося в собі, явно
Не варто, звичайно, відразу всіх, у тому числі
або таємно мстимо, кепкуємо, розпускаємо пліт- себе, записувати в акцентуанти, якщо раптом ви
ки, виправдовуємося, демонструємо дитячі, незрілі помітили якусь надмірну реакцію на звичайне зверреакції, витрачаємо енергію не на якісне виконання нення. Швидше за все в цей момент певним чином
робочих завдань, творчість і планування, а на само- був зачеплений кордон людини, її самолюбство або
захист.
відчуття безпеки й комфорту. Нормальна людина
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досить швидко опам’ятовується, втихомирюється
й вибачається, якщо когось зачепила. Акцентуант
занурений у свою власну реальність, де «мешкають» уявні вороги й небезпеки, і ця реальність часто
вкрай віддалена від дійсності.

Характери й конфлікти
З усього різноманіття типів характерів акцентуантів
найважче зрозуміти й владнати конфлікт з типами,
представленими нижче.

Психопатичний тип
Людей цього типу понад усе цікавлять сила, влада,
контроль і гроші. Більшість з них втратили довіру
до світу дуже рано, швидше за все пройшли через
хронічну жорстокість і байдужість до своїх потреб
з боку впливових дорослих. Їх базове розчарування
в людях спонукало їх брати все, що їм потрібно, за
будь-яку ціну.
Людські стосунки для таких людей — це інструмент для функціонування й досягнення своїх власних цілей. Тому вони великі маніпулятори: якщо
їм потрібно, вони легко входять в довіру до інших,
вони розумні, хороші актори й презентатори.
У ході співбесіди під час прийняття на роботу
буває важко розпізнати людину такого типу, вони
здатні чудово підготуватися й виглядати бездоганно. Єдине, що може насторожити, це дуже поспішні, правильні, «красиві» відповіді, що буквально
злітають з язика. Така людина нав’язливо люб’язна,
ставить незвичні запитання, дивиться прямо, ніби
роздивляється й хоче запам’ятати ваше обличчя,
очі.
Вона має небагатий багаж емоцій — може бути
або агресивною і злою, або переживати маніакальну радість і збудження. Інші відтінки емоцій
їй чужі, тому відсутність адекватного емоційного
забарвлення розповіді має вас насторожити. На
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запитання, що ви відчували, що переживали в той
або інший момент життя, вона дає формальні відповіді або взагалі їй важко щось сказати. Найчастіше така людина відчуває внутрішню порожнечу
й емоційний холод і відрізняється байдужістю до
потреб інших.
Вона любить розповідати про себе, свої успіхи,
а якщо відчує, що ви з нею на «одній хвилі» й розумієте її, то з насолодою поділиться історіями про
те, коли вона вдало змахлювала, обдурила когось,
нехтувала потребами інших, жорстоко з кимось
обійшлася. Вона знецінює дружбу, підтримку, симпатію, кохання — все те, що приносить людям емоційне задоволення. Зневажає в інших слабкість і
підозрює, що її можуть обдурити. Вона володіє специфічним почуттям гумору, але не виносить жартів
у свій бік — для неї це порушення її кордонів і прояв
неповаги.
У процесі спілкування як стрес-метод можна запропонувати претенденту пройти якийсь тест для
дітей. Несподіванка може викликати в нього явне
невдоволення, агресію, занепокоєння, що перевищує звичайну реакцію природної цікавості.
Проте більшість таких людей справляють враження рішучих, діяльних і успішних. Вони здатні
бути дуже переконливими, щоб змусити вас повірити, що вони кращі кандидати на посаду. Але насправді вони деструктивні в команді, вважають за
краще використовувати тиск і маніпуляції, переслідують свої власні інтереси, підкоряються лише тим,
хто, на їх погляд, має вплив, силу та матеріальні ресурси, ніколи не визнають помилок.
Якщо така людина обіймає керівну посаду, то
її підлеглі буквально ночуватимуть на роботі, присвятивши їй весь свій час, вихідні та свята. Термінова робота нібито випадково з’являється саме тоді,
коли працівнику важливо бути з родиною або просто відпочити.
Відомий випадок, коли керівник, окрім інших
знущань над персоналом, любив завжди напередодні вранішньої презентації, о 12 годині ночі ви-
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кликати людей на роботу для того, щоб переробити
схвалені ним раніше слайди. До ранку вимагалося,
щоб презентатори були в хорошій формі, ошатні
й бадьорі. Зрозуміло, що в цій компанії кількість
звільнень за власним бажанням зашкалювала.
У конфлікті люди такого типу нещадно знецінюють іншу сторону, жорстокі й мстиві. Їхня самоповага та внутрішній комфорт відновлюються через
агресію та психологічну розправу над «кривдником». У хід можуть піти будь-які заборонені прийоми. Їхня мета в конфлікті — змусити суперника
страждати.
Якщо така людина працює з вами, потрапила до
вашої навчальної групи або ви з нею зіткнулися в
іншій ситуації, важливо знати, що для запобігання
некерованим ситуаціям з нею взаємодія має бути
чесною, послідовною й зрозумілою. Завдання мають ставитися конкретно й чітко, відповідно до її
обов’язків і прийнятих правил. Зворотний зв’язок —
лише у справі, жодних людських оцінок на кшталт
«Я засмучений» або «Я радий». Система винагороди має бути обґрунтованою і не мати жодних відхилень. Корисно враховувати її думку під час обговорення робочих питань — оскільки в такої людини
нестійка самоповага, то тут її можна підтримати.
У команді вона може бути успішною в будь-якій
ролі, окрім лідера. Якщо вона може зачарувати, то
за нею підуть і її слухатимуть, поки не виявиться її
зворотний бік — презирство до інших та бажання
використовувати їх у своїх цілях. Чекати від неї доб
ровільної допомоги й участі марно.
У конфліктній ситуації, коли така людина поводиться агресивно, даремно нагадувати їй про етичні
норми. Кращим аргументом для неї буде той, який
покаже невигідність і небезпеку конфлікту особисто для неї.
Якщо вам вдалося розпізнати таку людину на
співбесіді, то відмова від роботи має бути аргументованою. Звичайно, будь-якому кандидату важливо відмовляти правильно, зберігаючи його гідність
і репутацію свого відділу та всієї компанії. Але у ви-
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падку з кандидатом подібного типу слід бути особ
ливо уважним.
Наприклад, в одній компанії претендент Н. надіслав своє резюме електронною поштою до відділу
підбору персоналу на вакансію юриста. Не отримавши відповіді в очікуваний ним термін (його досвід не відповідав вимогам посади), Н. надіслав у
компанію офіційний лист-звернення, де, апелюючи
до закону про звернення громадян, зажадав організувати з ним зустріч-співбесіду. У разі ігнорування свого листа він погрожував звернутися до суду.
Було прийнято рішення запросити наполегливого
кандидата на зустріч-співбесіду з кадровою комісією, яка у процесі інтерв’ю визначила невідповідність професійного рівня Н. вимогам посади. У результаті було отримано підпис Н. про те, що він не
має претензій до компанії. У майбутньому оголошення про вакансії в компанії стали супроводжуватися приміткою, що якщо претендентам протягом
14 днів не надходить запрошення на співбесіду, це
означає, що їхній професійний рівень не відповідає
умовам, що висуваються компанією.
Не факт, що Н. був психопатичною особою, але
його наполегливість, прискіпливість, погрози у звичайній ситуації (компанії вкрай рідко відписують
тим претендентам, чиє резюме явно не відповідає
посаді) мали б насторожити HR-менеджера. У цьому випадку ймовірність того, що людину, яка погрожує судом компанії, візьмуть на роботу, була надзвичайно низькою. Проте Н. добився проведення
з ним інтерв’ю і задовольнив своє самолюбство —
на його вимогу люди заворушилися, організували з
ним зустріч, вислухали його і це, схоже, було йому
важливіше, ніж влаштуватися на роботу.
Такий тип може завдати чимало клопоту тим,
хто перебуває поряд з ним, тому бажано все-таки
уникати зайвої взаємодії, дозувати контакти та не
піддаватися на провокації. Надто багато довіри такій особі може дорого коштувати.
Продовження в наступних номерах

113

Усміхніться

— Найважчу роботу я завжди роблю зранку.
— Це ж яку?
— Встаю з ліжка.
Добре, що сьогодні п’ятниця, а не завтра, як
учора.
Під час прийняття на роботу:
— У вас є фінансова освіта?
— Я вас благаю, у мене бабуся єврейка. Вам
що, цього мало?
Ось думаю, ще півгодинки й почну працювати.
Ну добре, ще 10 хвилин і піду працювати. Ну
ще трохи в інтернеті, і точно почну. Та ну його!
Скоро додому!
Таке може бути тільки в нашій країні: сидиш
на роботі й думаєш, де ж грошей заробити...
Співробітник приходить до шефа й каже:
— Знаєте, в чому справа… Моєї зарплати не
вистачає навіть на те, щоб одружитися.
— Так, я це чудово знаю. І повірте: коли-небудь ви скажете мені за це спасибі.
— Що не кажи, а мавпи набагато розумніші за
людей.
— Чому?
— Вони не почали говорити, щоб їх не змусили працювати!
Хтось може пояснити, чому якщо кричиш
«пожежа» приїжджають пожежні, «вбивають»
— приїжджає поліція, а на «галактика в небезпеці» — всього-на-всього санітари?
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— Чим міліція відрізняється від поліції?
— У міліції п’ють горілку, а в поліції — віскі.
— З вас штраф 250 гривень за образу співробітника поліції!
— Візьми тисячу й слухай далі...
— Відкрийте, поліція!
— А навіщо ви там закрилися?
У ресторані відвідувач скаржиться офіціанту,
що в крабовому салаті немає крабів. Той, трохи подумавши:
— А хіба в італійському салаті є італійці?
— Офіціант! А що таке дієтична піца?
— Це звичайна піца. Але я сідаю поруч та їм її
разом з вами.
Лікарня — це місце, де настирливі пацієнти
заважають лікарям працювати з документацією.
Влився в новий колектив. Особливо сподобалася їх традиція: будь-яке зауваження шефа
вважається тостом.
— Чому на днях народження так багато тостів
з побажаннями здоров’я, щастя, удачі?
— Це вибачення за погані подарунки.
— А пам’ятаєте, раніше в гілочці бузку шукали
суцвіття з п’ятьма пелюстками — на щастя…
— Так якою тільки нісенітницею не займалися,
поки комп’ютерів не придумали…
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