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Є час працювати і є час любити.
Ніякого іншого часу немає.
Коко Шанель

Дорогі наші передплатники!
Вдячні вам за те, що не тільки читаєте наш журнал,
а й користуєтесь сервісом консультацій, які надаються
на прямій телефонній лінії. Для передплатників журналу
консультації безкоштовні, а їх кількість необмежена. Для того
щоб підтвердити, що особа, яка телефонує, справді є нашим
передплатником, їй необхідно назвати консультанту пароль
для прямої лінії, який надруковано на першій сторінці журналу
в лівій колонці внизу. Ми цінуємо ваш дорогоцінний час,
тому якщо консультанту знадобиться кілька хвилин для
перегляду нормативної бази з метою дати вам розгорнуту
відповідь, він попередить вас про це й обов’язково перетелефонує. Тому не забувайте називати своє ім’я, посаду та контактні дані (номер телефону, назву компанії тощо). Звертаю
вашу увагу, що базовим абонементом бажано не користуватися, оскільки ця інформація наразі не актуальна.
Вітаю працівників освіти, юристів та інших фахівців,
які святкують у жовтні свої професійні свята!
Бажаю успіхів, творчої наснаги, хороших колег та керівників!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу
«Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.10.2016 р. — 0909

1

Зміст № 10 ЖОВТень 2016

ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

8 Лист Міністерства соціальної політики Украї-

ни про розгляд звернення від 4 серпня 2016 р.
№ 430/13/116-16
9 Лист Міністерства соціальної політики України про
працевлаштування громадян, які мають додаткові
гарантії у працевлаштуванні, від 8 червня 2016 р.
№ 158/021/150-16
10 Лист Міністерства соціальної політики України від
29 червня 2016 р. № 782/13/84-16
11 Лист Міністерства соціальної політики України
«Щодо застосування положень постанови КМУ
від 17 червня 2015 р. № 413» від 22 червня 2016 р.
№ 746/13/84-16
11 Лист Міністерства соціальної політики України «Про
розрахунок норми тривалості робочого часу на
2017 рік» від 5 серпня 2016 р. № 11535/0/14-16/13
12 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо кадрової документації у випадку зміни працівником прізвища, ім’я чи по батькові від 4 липня
2016 р. № 227/06/186-16
12 Роз’яснення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України щодо Порядку
обчислення середньої заробітної плати державних
службовців від 15 серпня 2016 р.
15 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо порядку повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прий
няття працівника на роботу від 8 серпня 2016 р.
№ 1102/13/84-16
16 Лист Міністерства соціальної політики України про
розгляд звернення (щодо порядку повідомлення
Державної фіскальної служби та її територіальних
органів про прийняття працівника на роботу) від
29 квітня 2016 р. № 492/13/84-16
18 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо надання повідомлення про прийняття на
роботу іноземця та працівника за контрактом від
29 червня 2016 р. № 814/13/84-16
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18 Лист Державної служби України з питань праці

щодо застосування фінансових санкцій за непроведення індексації заробітної плати та компенсації
громадянам втрати частини грошових доходів
у зв’язку з порушенням термінів їх виплати від
19 травня 2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16
20 Лист Державної фіскальної служби України від
7 вересня 2016 р. № 19352/6/99-99-13-02-03-15
21 Лист Державної фіскальної служби України від
19 серпня 2016 р. № 18024/6/99-99-13-02-03-15
22 Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 травня 2016 р.
№ 5.2-32-812
24 Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
щодо призначення та надання допомоги по тимчасовій непрацездатності від 18 серпня 2016 р.
№ 2.4-46-1431
25 Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
щодо розгляду звернення від 4 травня 2016 р.
№ 5.2-32-685

ПРАВО
Актуальна тема

28 Таміла Радченко
Виклик працівника до суду
та інших компетентних органів
Працівник може бути відсутнім на роботі з різних
причин — як поважних, так і безпідставних. Якщо
причина поважна, роботодавець не має права застосовувати до нього заходи дисциплінарного стягнення.
До таких причин, зокрема, належить відсутність на роботі у зв’язку з викликом до судових, правоохоронних
чи інших органів, на виклик яких особа зобов’язана
з’явитися. Як оформляти таку відсутність працівника,
як відмічати її в табелі обліку робочого часу та чи зберігати за ним середній заробіток? Відповіді на ці та інші
запитання — в статті
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«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

нічний час. Але чи завжди таке залучення є законним?
У яких випадках роботи є надурочними й нічними та як
їх мають оплачувати? Про все це детальніше в статті

34 Олександр Клименко
Законодавство про звернення громадян:
що варто знати кадровикам

Трудові відносини

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня
1996 р. № 393/96-ВР регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією
України права: вносити в органи державної влади,
об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності; викривати недоліки
в їх роботі; оскаржувати дії посадових осіб, державних
і громадських органів. Які інші питання, що можуть
бути пов’язані з роботою кадровика, він регулює та як
правильно застосовувати законодавство про звернення
громадян на практиці — розглянуто в статті

Пенсійне забезпечення

45 Галина Мастюгіна

Пільгові пенсії працівникам, професії
яких вилучено зі Списків № 1 і № 2
Третього серпня 2016 р. набрала чинності Постанова
№ 461, якою було затверджено нові Списки № 1 і № 2.
Чи втратять у зв’язку з цим право на пенсію за віком на
пільгових умовах працівники, професії яких вилучені
зі Списків № 1 і № 2, викладених у новій редакції? Це
питання розглянуто на прикладі головного енергетика
вугільної шахти, який обіймає цю посаду з січня 2008 р.

Оплата праці:
доступно для кадровика

49 Олена Ткаченко
Оплата надурочних робіт та робіт у нічний час
Часто у зв’язку з виробничою необхідністю роботодавці
залучають працівників до надурочних робіт чи робіт у

№ 10 (117) жовтень 2016

53 Галина Фольварочна

День звільнення:
визначаємо правильно

Щоб правильно визначити день припинення трудового
договору, кадровик має володіти чималим масивом
інформації, адже законодавство не дає чіткого визначення поняття «останній день роботи». Лише зі змісту
деяких нормативних актів можна зробити висновок
щодо того, який день є днем припинення трудового договору. Детальніше про це — в статті

58 Відповіді на запитання
62 Календар

ПРАКТИКА
Трудовий договір

64 Вікторія Галкіна
Строковий трудовий договір:
правила застосування
Перше, що необхідно знати про строковий трудовий
договір, це те, що він може укладатися тільки в тих
випадках, коли трудові відносини не можуть бути
встановлені на невизначений строк. Підставами для
укладення строкового трудового договору відповідно до статті 23 КЗпП є: характер виконуваної роботи; умови виконання роботи; інтереси працівника та
інші випадки, передбачені законодавчими актами.
Детальніше про це та про особливості укладення,
продовження та припинення строкових договорів
ітиме мова у статті
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Пільги працівникам

77 Ірина Красовська

Працівник-донор: оформлення, оплата,
пільги та гарантії

Донор — це людина, яка добровільно здає свою кров,
щоб допомогти іншим. Зрозуміло, що він має бути здоровим і не похилого віку. Тому донорами в основному є
громадяни працездатного віку, більшість з яких працює
на підприємствах, в установах чи організаціях. За такий
благородний вчинок держава гарантує донору захист
його прав і охорону здоров’я, а також надає певні пільги. Детальніше про це та порядок оформлення й оплати
днів донорства — у статті

Діловодство

86 Олена Загорецька

Оформлення інформаційно-аналітичних
документів

Продовжуємо знайомитися з вимогами до підготовки
найпоширеніших видів інформаційно-аналітичних документів

Професійна класифікація

91 Олександр Носіков

Кадри в сільському господарстві:
рух чи застій?

Незважаючи на тотальні кризові явища в українській
економіці та втрати, які у зв’язку із цим зазнало сільське господарство нашої країни, ця галузь залишається на сьогодні однією з найбільш привабливих
для інвесторів. У той же час існують загальновиробничі фактори, які певною мірою стримують розвиток
сільського господарства. Серед них особливе місце
посідає проблема наповнення цієї галузі керівними,
інженерно-технічними та робітничими кадрами. Наразі
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кадри в аграрному секторі не відповідають наявним
перспективам розвитку галузі. Тому роботодавці змушені проводити перепідготовку випускників «без відриву від виробництва» або переманювати потрібних
фахівців у конкурентів. У статті розглянуто, які зав
дання та обов’язки сьогодні покладаються на деякі
категорії працівників підприємств сільськогосподарської галузі

99 Вебінар

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

102 Управління персоналом Нового каналу: між творчою свободою та інтересами
бізнесу

Телебачення як одна з найбільш динамічних сфер
бізнесу ставить перед HR-менеджером багато непрос
тих завдань, для вирішення яких потрібен креативний
підхід, адже готових інструментів не існує. Як зберегти
творчу атмосферу та відчуття свободи у працівників,
не забуваючи при цьому про інтереси власників телеканалу, де знайти талановитих фахівців, як грамотно
впровадити потрібні правила та регламенти — про це в
інтерв’ю з Анною Каленською, директором з персоналу Нового каналу

Психологія

107 Наталія Шишлова

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

У другій частині статті продовжуємо розглядати типи
характерів працівників, які найчастіше потрапляють у
конфліктні ситуації, та дізнаємось, як досягнути з ними
ефективної взаємодії
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Генеральна угода про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики
і трудових відносин в Україні від 23
серпня 2016 р.

іж всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок та КМУ підписано Генеральну
угоду на 2016–2017 рр.
Відповідно до цього документа, якщо підприємство входить до організації
роботодавців, яка є підписантом Генеральної угоди, гарантії в колективному
договорі мають бути не нижчими за ті, що закріплені в цій Угоді.
Згаданий документ набрав чинності з 23 серпня 2016 р. З дня набрання
ним чинності втратила чинність Генеральна угода про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 рр.

Постанова «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань» від 8 серпня 2016 р. № 500

З

Постанова «Деякі питання оплати
праці» від 14 вересня 2016 р. № 633

П

остановою внесено зміни до постанов КМУ «Деякі питання оплати праці
державних службовців у 2016 році» від 6 квітня 2016 р. № 292 та «Про
умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» від
5 травня 2016 р. № 323.
Перелік посад державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, змінено й доповнено найменуваннями посад. Це,
зокрема, такі працівники: керівні працівники апаратів місцевих державних
адміністрацій, державні ревізори-інспектори, державні соціальні інспектори, головні казначеї, державні кадастрові адміністратори та інші. Також
установлено, що за виконання повноважень державних секретарів міністерств до призначення на ці посади осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу», заступникам
міністрів — керівникам апаратів проводиться виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною
посадою, але не довше ніж до 1 січня 2017 р.
Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 1 травня 2016 р.

Постанова «Про затвердження Порядку організації і проведення тренінгів для державних службовців, які

З

атверджено Порядок, який визначає умови надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та
її розмір.
Порядок набрав чинності 16 серпня 2016 р.

атверджено Порядок організації та проведення тренінгів для державних
службовців, які займають посади державної служби категорії А. Він визначає процедуру організації та проведення Центром адаптації державної служби
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МОНІТОРИНГ

займають посади державної служби
категорії А» від 23 серпня 2016 р.
№ 536

до стандартів Європейського Союзу тренінгів для державних службовців, які
займають посади державної служби категорії А.
Порядок набрав чинності 1 вересня 2016 р.

Постанова «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації
вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження
психологічної реабілітації та назад»
від 23 серпня 2016 р. № 528

З

атверджено Порядок, який визначає механізм відшкодування учасникам
антитерористичної операції витрат на оплату проїзду до реабілітаційних
установ для проходження психологічної реабілітації й назад.
Порядок набрав чинності 6 вересня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за
результатами проведення планової
(позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері провадження
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» від 9 серпня 2016 р. № 865

З

атверджено уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності
з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Наказ набрав чинності 2 вересня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження та введення в дію Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників,
Випуск 66 «Залізничний транспорт і
метрополітен» від 20 травня 2016 р.
№ 181

З

атверджено та введено в дію Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форми
державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири
роки) «Звіт про заробітну плату за
професіями окремих працівників»
від 25 серпня 2016 р. № 152

№ 10 (117) жовтень 2016

З

атверджено форму державного статистичного спостереження № 7-ПВ
(один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників».
Форма вводиться в дію з 1 січня 2017 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 4 серпня 2016 р. № 430/13/116-16
Про розгляд звернення
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення <...> і в межах компетенції
повідомляється.
До питання 1.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» від 14 травня 2015 р. № 426-VIII було доповнено
новими нормами Закон України «Про відпустки» (далі — Закон), Кодекс законів про працю України та
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з якими учасникам
бойових дій та інвалідам війни має надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.
У Законі зазначена додаткова відпустка визначена статтею 16 розділу III «Додаткові відпустки у зв’язку
з навчанням. Творча відпустка. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях», тому вона не належить
до виду щорічних відпусток, а отже, на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток.
На відміну від щорічної відпустки, додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни надається
незалежно від відпрацьованого в році часу, один раз протягом календарного року на підставі заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. Вона не переноситься (не подовжується)
на дні тимчасової непрацездатності працівника чи святкові і неробочі дні, що припали на її період. Не використана в поточному році така відпустка на наступний рік не переноситься.
Право на неї працівник може реалізувати протягом календарного року, конкретний період та черговість її надання визначаються за погодженням між працівником і роботодавцем.
Водночас не було внесено змін до статті 23 Закону, якою передбачено оплату цієї відпустки за рахунок
коштів роботодавця.
У зв’язку з цим Мінсоцполітики розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку оплати відпустки окремим категоріям ветеранів війни», яким запропоновано внести відповідні зміни до статті 23 Закону, що передбачатимуть оплату відпустки окремим
категоріям ветеранів війни за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці.
Другого серпня 2016 р. зазначений проект Закону схвалено Урядовим комітетом соціально-економічного розвитку та з питань європейської інтеграції і найближчим часом буде винесено на засідання КМУ.
До питання 2.
Згідно зі статтею 21 Закону заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не
пізніше ніж за три дні до її початку.
Статтею 10 Закону визначено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах,
установлених графіком, погоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш
як за два тижні до встановленого графіком терміну.
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Відповідно до параграфа 2 статті 7 Конвенції № 132 «Про оплачувані відпустки (переглянута в
1970 році)», ратифікованої Законом України від 29 травня 2001 р. № 2481-III, суми, що належать
до виплати за час відпустки (частину), виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше
не передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця.
Отже, враховуючи положення зазначеної статті Конвенції та те, що конкретний період надання
щорічної відпустки або її частини узгоджується між працівником і роботодавцем, у разі необхідності
отримання частини щорічної відпустки у стислі строки в заяві працівник може висловити своє бажання про отримання заробітної плати за неї в терміни, визначені між ним та роботодавцем.
Директор Департаменту			             О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 8 червня 2016 р. № 158/021/150-16
Про працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні
Міністерство соціальної політики України розглянуло звернення <...> стосовно застосування
чинного законодавства та повідомляє.
Статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення» (далі — Закон) визначено, що для
працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю
штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Зазначеним Законом обов’язок встановлення відповідної квоти для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб не передбачено.
З метою реалізації статті 14 Закону наказом Міністерства соціальної політики України від 16
травня 2013 р. № 271 затверджено Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Порядок).
Порядком визначено, що роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають
територіальному органу державної служби зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Інформація).
Згідно з додатком до Порядку підприємства, установи та організації подають Інформацію територіальному органу державної служби зайнятості незалежно від місцезнаходження.
Інформація підписується керівником чи відповідальною особою за подання інформації, зазначається прізвище, ініціали та дата складання і подається представником підприємства, установи,
організації до центру зайнятості на паперових носіях.
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості				  С. Кікіна

№ 10 (117) жовтень 2016
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 червня 2016 р. № 782/13/84-16
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплат працівникам клубних
закладів і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» працівники у сфері
культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури мають право на допомогу для
оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і доплату за вислугу років у розмірах
і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Умови та розміри оплати праці керівних, професійних творчих працівників, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури врегульовані
наказом Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 (далі — Наказ № 745),
розробленим на виконання постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298.
Відповідно до пункту 3 Наказу № 745 керівник установи має право надавати працівникам,
в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.
Разом з тим, постановою КМУ «Питання виплати працівникам державних і комунальних
клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів
культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для
оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 9 грудня
2015 р. № 1026 (далі — Постанова № 1026), що набрала чинності 1 січня 2016 р., передбачено виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів
(згідно з переліком посад, затвердженим цією постановою) доплати за вислугу років, допомоги
для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Відповідно до пункту 3 Постанови № 1026 доплата за вислугу років виплачується за рахунок
коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
Згідно з пунктом 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228
(далі — Порядок), основним плановим фінансовим документом бюджетної установи є кошторис.
Кошторис має такі складові частини:
— загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною
установою її основних функцій;
— спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснен-
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ня відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів,
пов’язаних з виконанням установою її основних функцій.
Відповідно до абзацу другого пункту 43 Порядку розпорядники бюджетних коштів мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Департаменту			              О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 червня 2016 р. № 746/13/84-16
Щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413
<...>
Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:
— «початкове» — подання інформації про прийняття працівника на роботу;
— «скасовуюче» — подається в разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення
змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.
У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прий
няття працівника на роботу подається повідомлення типу «скасовуючи» з помилковими даними і одночасно повідомлення типу «початкове» з правильними даними.
Чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу за порушення трудового
законодавства, зокрема, за використання працівників без оформлення трудових відносин, несвоєчасного подання інформації до Державної фіскальної служби чи її територіальних органів про прийнятих
на роботу працівників, недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці тощо.
Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників до Державної
фіскальної служби та її територіальних органів чинним законодавством не передбачено.
Відповідно до частини другої статті 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин
зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках,
передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан
здоров’я та інші документи.
Іншого законодавством не передбачено.
Постанова була розроблена на виконання статті 24 КЗпП, а отже, вона стосується виключно трудових відносин, коли з працівником укладається трудовий договір.
У випадку виконання робіт на підставі договорів, які мають цивільно-правовий характер, повідом
лення до Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу подавати не потрібно.
Директор Департаменту		
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 4 липня 2016 р. № 227/06/186-16
Щодо кадрової документації у випадку зміни працівником прізвища, ім’я чи по батькові
Юридичним департаментом Міністерства соціальної політики розглянуто лист <...> і в межах компетенції повідомляється таке.
Відповідно до пункту 2.2 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), заповнення трудової книжки вперше
проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття
працівника на роботу.
Пунктом 2.13 Інструкції встановлено, що зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім’я, по
батькові та дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем
роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу,
про зміну прізвища, ім’я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.
Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою
закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дата народження і записуються нові
дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.
Іншого Інструкцією не передбачено.
Вважаємо, що в наведеному випадку доцільно внести відповідні зміни до кадрової документації, застосувавши аналогію правових норм.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту				

О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Роз’яснення
від 15 серпня 2016 р.
Щодо Порядку обчислення середньої заробітної плати державних службовців
<...>
Постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 6 квітня
2016 р. № 292 (далі — Постанова № 292) передбачено підвищення посадових окладів працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів з одночасною зміною структури заробітної плати цих працівників.
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Пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ
від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), визначено, що «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, що з 1 травня 2016 р. відповідно до Постанови № 292 підвищено посадові оклади з одночасною зміною структури, то розрахунковим періодом для проведення нарахувань виходячи з середньої
заробітної плати, передбачених пунктом 1 Порядку № 100, буде період, починаючи з травня 2016 р.
Відповідно до пункту 2 Порядку № 100 «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 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».
Приклад 1
Як необхідно провести обчислення середньої заробітної плати для оплати 20 днів щорічної
відпустки головному спеціалісту міністерства, якщо вона надається в травні 2016 р.?
Умовами оплати праці, визначеними згідно з Постановою № 292, за посадою головного спеціаліста міністерства передбачено оклад 4308,00 грн, надбавки за ранг — 300,00 грн та за вислугу
років — 15 % (5 років державної служби — 646,00 грн).
Враховуючи норми пункту 2 Порядку № 100, що при зміні структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів період до зміни структури заробітної плати виключається
з розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для оплати 20 днів щорічної
відпустки має провадитись виходячи з виплат, які передбачені за посадою працівника згідно з
новими умовами оплати праці.
Розрахункова заробітна плата працівника становитиме:
4308,00 грн + 300,00 грн + 646,00 грн = 5254,00 грн.
Далі за нормами пункту 7 Порядку № 100 визначається середня заробітна плата, виходячи з
якої буде нарахована оплата за дні щорічної відпустки:
— середньоденна заробітна плата:
5254,00 грн × 12 місяців ÷ 356 к. дн. (366 к. дн. — 10 святкових і неробочих днів) = 177,10 грн;
— нарахована сума середньої заробітної плати за 20 днів щорічної відпустки:
177,1 грн × 20 к. дн. = 3542,00 грн.
Приклад 2
Як необхідно обчислити середню заробітну плату для виплати грошової допомоги під час надання
щорічної відпустки головному спеціалісту міністерства, якщо вона нараховується в травні 2016 р.?
Умовами оплати праці, визначеними згідно з Постановою № 292, за посадою головного спеціаліста міністерства передбачено оклад 4308,00 грн, надбавки за ранг — 300,00 грн та за вислугу
років — 15 % (5 років державної служби — 646,00 грн).
Враховуючи норми пункту 2 Порядку № 100, в якому зазначено, якщо зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади
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та органів місцевого самоврядування відбулася в період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а 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, сума нарахованої грошової допомоги становитиме:
4308,00 грн + 300,00 грн + 646,00 грн = 5254,00 грн.
Приклад 3
Головному спеціалісту міністерства з 20 липня п. р. надаватиметься щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів.
Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати згідно з нормами пункту 2 Порядку № 100 буде травень – червень 2016 р.
Головним спеціалістом була відпрацьована норма праці за травень і червень та нарахована
заробітна плата в розмірі 10508,00 грн.
Враховуючи норми пункту 2 та 7 Порядку № 100, обчислення середньої заробітної плати має
проводитись так:
— середньоденна заробітна плата:
10508,00 грн ÷ (31 к. день – 3 святкових і неробочих дні + 30 к. днів – 2 святкових і неробочих
дні) = 187,64 грн;
— нарахована сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки:
187,64 грн × 30 к. днів = 5629,20 грн.
Приклад 4
Як правильно обчислити середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки (30 к. днів),
яка надаватиметься працівникові з 20 липня 2016 р.? Протягом травня 2016 р. працівник був тимчасово непрацездатний і отримав допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 4840,00 грн.
У червні працівник відпрацював норму праці, і нарахована заробітна плата за червень становить
5254,00 грн.
Враховуючи норми пункту 2 Порядку № 100, розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки буде травень – червень 2016 р.
Протягом розрахункового періоду працівникові були здійснені виплати за державним соціальним страхуванням. Пунктом 3 Порядку № 100 визначено, що під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток враховуються: основна заробітна плата (оклади), доплати
та надбавки, премії, які не носять разового характеру, а також виплати за час, протягом якого за
працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового
відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Враховуючи вищевикладене та норми пункту 2 та 7 Порядку № 100, обчислення середньої заробітної плати має проводитись так:
— середньоденна заробітна плата:
(4840,00 грн + 5254,00 грн) ÷ (31 к. день – 3 святкових і неробочих дні + 30 к. днів – 2 святкових і неробочих дні) = 180,25 грн;
— нарахована сума середньої заробітної плати за час щорічної відпустки:
180,25 грн × 30 к. днів = 5407,50 грн.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 8 серпня 2016 р. № 1102/13/84-16
Щодо порядку повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення щодо застосування положень постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова)
<...>, та повідомляє.
Щодо питань 1, 2 та 5.
Постанову було прийнято на виконання статті 24 Кодексу законів про працю України
(далі — Кодекс), якою визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в
порядку, встановленому КМУ.
Враховуючи, що дія Кодексу, в тому числі статті 24, та Постанови поширюється виключно
на трудові відносини, тобто коли з працівником укладають трудовий договір, то у випадку
коли власник виконує функції з управління підприємством чи фізична особа працює на громадських засадах, чи стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування,
який є різновидом договору цивільно-правового характеру, тобто без укладення трудового
договору, — подавати повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам не потрібно.
Щодо питання 3.
Згідно із статтею 235 Кодексу рішення про поновлення працівника на роботі приймає орган,
який розглядає трудовий спір. Рішення суду про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню. Питання, пов’язане з фактом поновлення на роботі, вирішується відповідно до рішення
суду: видається наказ про поновлення працівника на роботі та вносяться зміни до трудової книжки
працівника відповідно до пункту 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства
соціального захисту населення від 29 липня 1993 р. № 58, зокрема визнається недійсним запис,
зроблений відповідно до наказу, визнаного судом незаконним (наприклад, пишеться: «Запис за
таким-то № є недійсним, поновлений на попередній роботі»).
Отже, оскільки поновлення на попередній роботі відбувається з дати звільнення працівника,
яка відповідно до цього рішення визнається недійсною, і час вимушеного прогулу оплачується та
зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, подавати повідомлення до територіальних органів Державної фіскальної служби України не потрібно.
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Щодо питання 4.
Згідно зі статтею 24 Кодексу повідомлення до Державної фіскальної служби та її територіальних органів подається у випадку, коли з працівником укладається трудовий договір.
Статтею 2 Закону України «Про відпустки» встановлено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за
трудовим договором у фізичної особи.
Крім того, відповідно до частини другої статті 181 Кодексу відпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та
шоста статті 179 Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і
до стажу роботи за спеціальністю.
Отже, оскільки дія трудового договору не припинялась, подавати повідомлення до Державної
фіскальної служби та її територіальних органів не потрібно.
Директор Департаменту			             О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 квітня 2016 р. № 492/13/84-16
Про розгляд звернення (щодо порядку повідомлення Державної фіскальної служби
та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу)
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо порядку повідомлення Державної
фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу, який надійшов від
народного депутата <...>, та в межах компетенції повідомляє.
Частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України визначено, що працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади
з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку,
встановленому КМУ.
Тобто до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.
Враховуючи положення вищезазначеної статті, було прийнято постанову КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на
роботу» від 17 червня 2015 р. № 413.
Також пунктом 2 додатка до зазначеної постанови встановлено реквізити, які дають можливість подання уточнюючого повідомлення у разі допущення помилки роботодавцем або необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу (тип: «початкове» або
«скасовуюче»).
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Тобто в разі якщо роботодавцем було подано повідомлення про прийняття працівника на роботу,
але працівник так і не приступив до виконання обов’язків, то роботодавцем подається повідомлення про
прийняття працівника на роботу типу «скасовуюче».
Щодо правопорушення, то відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього
Кодексу підвідомчі суду (судді).
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів
підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через три місяці з дня його виявлення,
крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.
Водночас статтею 36 цього Кодексу передбачено, що при вчиненні однією особою двох або більше
адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення
окремо.
Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить визначення поняття «триваюче правопорушення». Проте, як зазначено в листі Міністерства юстиції України від 2 серпня 2013 р. № 6802-04-13/11, в теорії адміністративного права триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з
якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання відповідного обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли
винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його не повністю чи
неналежним чином.
Визначення поняття «триваюче правопорушення» знайшло відображення й у листі Міністерства доходів і зборів України від 13 травня 2013 р. № 1101/Н/99-99-15-04-01-14.
Так, зокрема, Міндоходів України було зазначено, що триваючі правопорушення припиняються,
якщо факт цих правопорушень виявлено компетентним органом при проведенні перевірок (наприклад,
у разі виявлення таких проступків: відсутності обліку доходів і витрат, для яких встановлена обов’язкова
форма обліку (обліку результатів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства), бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування, ведення його з порушенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правопорушень, пов’язаних з нарахуванням податків,
і встановити які можна лише в ході документальної перевірки на підставі первинних документів). Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладене в строк не пізніше, ніж через два
місяці з дня його виявлення (з дати складання і підписання акта перевірки).
Додатково повідомляємо, що відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 30 травня
2001 р. № 7-рп/2001 у справі № 1-22/2001 надано роз’яснення, що положення частини першої статті 38
Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з яким адміністративне стягнення може
бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення, слід розуміти так, що передбачені цією статтею строки не
застосовуються у випадках притягнення юридичних осіб до відповідальності за порушення валютного
чи податкового законодавства.
Заступник директора
Департаменту — начальник відділу			
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 червня 2016 р. № 814/13/84-16
Щодо надання повідомлення про прийняття на роботу іноземця
та працівника за контрактом
<...>
Частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) визначено,
що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення
центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи положення вищезазначеної статті, було прийнято постанову КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413.
Норми статті 24 КЗпП та постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р.
№ 413 поширюються на трудові відносини, тобто коли з працівником укладається трудовий договір. При цьому зазначеною статтею винятків не передбачено.
Контракт відповідно до статті 21 КЗпП є особливою формою трудового договору, у якому зазначені строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін тощо.
Отже, враховуючи зазначене, норми статті 24 КЗпП та зазначеної постанови поширюються на
всі випадки, коли працівник виконує роботу на умовах трудового договору.
Директор Департаменту			            О. Товстенко

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 19 травня 2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16
Щодо застосування фінансових санкцій за непроведення індексації заробітної плати
та компенсації громадянам втрати частини грошових доходів
у зв’язку з порушенням термінів їх виплати
Державна служба України з питань праці розглянула лист <...> щодо надання роз’яснень щодо
застосування фінансових санкцій за непроведення індексації заробітної плати та компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати та повідом
ляє таке.
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Відповідно до статті 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III (далі — Закон № 2017-III) Законами України з метою надання соціальної підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян встановлюються державні гарантії, у тому числі індексація доходів населення з метою підтримання достатнього
життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону № 2017-III державні соціальні гарантії є
обов’язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
Статтею 8 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР, зі змінами
та доповненнями (далі — Закон № 108/95-ВР), передбачено, що держава здійснює регулювання
оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати
праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом
оподаткування доходів працівників.
Так, згідно з частиною другою статті 12 Закону № 108/95-ВР норми і гарантії в оплаті праці,
передбачені частиною першою цієї статті та Кодексом законів про працю України, є мінімальними
державними гарантіями.
З урахуванням вищевикладеного зазначимо, що проведення індексації заробітної плати у встановленому законодавством порядку передбачено статтею 95 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП України). А тому індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією в
оплаті праці, за недотримання якої юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують
найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення (абзац 4 частини другої ст. 265 КЗпП України).
Стосовно накладення штрафу за невиконання Порядку проведення компенсації громадянам
втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2001 р. № 159 (далі — Порядок № 159), інформуємо, що в частині
першій статті 12 Закону № 108/95-ВР та КЗпП України не передбачено проведення зазначеної компенсації відповідно до Порядку № 159. А тому компенсація громадянам втрати частини грошових
доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, виходячи із положень частини другої статті 12
Закону № 108/95-ВР, не є мінімальними державними гарантіями, за недотримання яких накладається штраф у розмірі, передбаченому абзацом 4 частини другої статті 265 КЗпП України.
Так, за порушення вимог Порядку № 159 юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі мінімальної
заробітної плати (абзац 6 частини другої ст. 265 КЗпП України).
Щодо безпідставної невиплати заробітної плати, враховуючи вимоги частини першої статті 1
Закону № 108/95-ВР, роз’яснюємо, що підставою для здійснення роботодавцем виплати винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, з дотриманням встановлених статтею 24 Закону
№ 108/95-ВР строків та в порядку оплати праці, є виконання працівником роботи.
Частиною шостою статті 24 Закону № 108/95-ВР визначено, що своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших
платежів та їх черговості.
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З питань щодо обчислення строків інформуємо, що порядок обчислення строків, передбачених Кодексом законів про працю України, визначений статтею 2411 КЗпП України.
Директор				

В. Сажієнко

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 7 вересня 2016 р. № 19352/6/99-99-13-02-03-15
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України
(далі — Кодекс), розглянула лист [...] щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Згідно з підпунктом «е» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 Кодексу) у вигляді вартості
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також
суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.
Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є
заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім
випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %, визначену статтею 167 Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).
Разом з цим згідно з підпунктом 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються вартість путівок на відпочинок,
оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою
(у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України,
або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тобто положення зазначеного пункту поширюються на платників податків, які отримують
путівки виключно від професійної спілки.
Враховуючи викладене, вартість путівки на санаторно-курортне лікування, яка надана ветерану
(пенсіонеру) Державної кримінально-виконавчої служби України, включається до його загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу як додаткове благо та оподатковується податком на
доходи фізичних осіб на загальних підставах.
Перший заступник Голови				
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 19 серпня 2016 р. № 18024/6/99-99-13-02-03-15
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула лист [...] щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 36 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19
листопада 1992 р. № 2801-XII громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах
охорони здоров’я України.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до підпункту
163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Згідно з підпунктом 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, у тому числі, але не виключно,
для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів його роботодавця, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування.
Норми підпункту 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 Кодексу можуть бути застосовані роботодавцем за наявності відповідних підтвердних документів, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів
на оплату лікування або медичного обслуговування (в разі здійснення попередньої оплати таких послуг) або
факт надання послуг з лікування або медичного обслуговування платника податку (якщо оплата здійснюється після надання таких послуг).
Такими підтвердними документами можуть бути документи, що підтверджують потребу фізичної особи — платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (зокрема, наявність та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологічного стану платника податку), документи про надання таких послуг, що
ідентифікують постачальника послуг та платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість
таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні документи
залежно від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану.
Відповідно до підпункту 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування
військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім
доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.
Кодекс не визначає відмінностей в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сум допомоги для оплати вартості таких послуг в Україні або за кордоном.
Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб,
і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
13 січня 2015 р. № 4, під ознакою доходу «143» відображається дохід у вигляді коштів або вартість майна
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(послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок
коштів, зокрема, його роботодавця.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464)
платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують
працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.
Пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску для
роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
№ 108/95-ВР, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Разом з тим постановою КМУ 22 грудня 2010 р. № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, відповідно до пункту 14
розділу I якого матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку
із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, не є базою нарахування
єдиного внеску.
Голова			          Р. М. Насіров

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 25 травня 2016 р. № 5.2-32-812
Щодо застосування норм Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула
звернення <...> щодо застосування норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням,
затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), та повідомляє.
До питання 1.
Відповідно до пункту 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний
внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування (далі — єдиний внесок), на кількість календарних
днів зайнятості (період перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з
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вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного
віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі — поважні причини).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала
з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
Частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України в 2014–2015 рр. було передбачено, що
за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але
не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на
підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування
та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за
рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному КМУ.
Враховуючи, що на суми компенсованого за рахунок коштів Державного бюджету України середнього
заробітку за період з 18 березня 2014 р. до 31 грудня 2015 р., відповідно до частини сьомої статті 7 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
8 липня 2010 р. № 2464, не нараховувався та не утримувався єдиний внесок, такий середній заробіток при
обчисленні середньоденної заробітної плати не враховується, що призводило до зменшення розміру матеріального забезпечення.
Отже, для захисту прав застрахованих осіб, в результаті консультацій між виконавчою дирекцією Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Міністерством соціальної політики України прийнято рішення (листи Мінсоцполітики від 21 травня 2015 р. № 319/18/99-15 та від 31 липня 2015 р.
№ 445/18/99-15) віднести період військової служби застрахованої особи за призовом під час мобілізації,
на особливий період, до поважних причин, визначених Порядком обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266.
Враховуючи вищевикладене, період збереження за працівником, призваним на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, середнього заробітку з 18 березня 2014 р. до 31 грудня
2015 р., який компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України, повинен виключатися із розрахункового періоду.
До питання 2.
Відповідно до пункту 3.4 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 13 листопада 2001 р. № 455
(далі — Інструкція № 455), якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального строку листка непрацездатності, передбаченого законодавством
України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. № 138/о).
Згідно із пунктом 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 квітня 2008 р. № 189, тимчасова непрацездатність — це
непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту
втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер
під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення
групи інвалідності, а в разі інших причин — до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності.
Оскільки чинним законодавством передбачено підтвердження тимчасової непрацездатності застрахованої особи довідкою відповідно до пункту 3.4 Інструкції № 455, то календарні дні, що підтверджуються
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зазначеною довідкою, не враховуються в розрахунковому періоді при обчисленні середньої заробітної плати
для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності як період, не відпрацьований з поважної причини.
До питання 3.
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції № 455 тимчасова непрацездатність працівника засвідчується листком
непрацездатності.
Пунктом 3 Порядку № 1266 визначено, що календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин, зокрема
у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, не враховуються у розрахунковому періоді, за який обчислюється
середньоденна заробітна плата.
Отже, період відсутності працівника на роботі у зв’язку із його тимчасовою непрацездатністю, яка засвідчена листком непрацездатності, виданим у встановленому порядку, не враховується в розрахунковому періоді при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Що стосується періоду відсутності працівника на роботі без поважної причини (прогул), то такий період
не виключається із розрахункового періоду, оскільки прогул не належить до поважних причин, зазначених
у пункті 3 Порядку № 1266.
Заступник директора				

Т. Нагорна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 18 серпня 2016 р. № 2.4-46-1431
Голові комісії із соціального страхування
Державної служби України з питань праці
Щодо призначення та надання допомоги по тимчасовій непрацездатності
Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон) страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та
консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні
посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.
Згідно зі статтею 19 Закону право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени
їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та
день звільнення), якщо інше не передбачено законом.
Статтею 31 Закону визначено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності
є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним
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органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за
погодженням з Фондом.
Відповідно до пункту 2.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непраце
здатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р.
№ 455, листок непрацездатності в разі захворювання чи травми видається на весь період тимчасової непрацездатності, до її відновлення або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною
комісією та обраховується в календарних днях.
Згідно з пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення)
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266, сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення
суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на
кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
Враховуючи зазначене, оплаті підлягають усі календарні дні визначені листком непрацездатності, незважаючи на те, що на період тимчасової непрацездатності працівника припадають дні, які є для нього неробочими у зв’язку із встановленням неповного робочого часу.
Заступник директора			            Т. А. Нагорна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 4 травня 2016 р. № 5.2-32-685
Щодо розгляду звернення
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності <...>
повідомляє.
До запитання 1.
Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу), обчисленої в порядку, встановленому КМУ, і не залежить від страхового стажу.
Згідно із пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
<...> (в редакції постанови КМУ від 26 червня 2015 р. № 439) (далі — Порядок № 1266) середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12
календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового
державного соціального страхування (далі — єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість
календарних днів зайнятості (період перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді
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без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непраце
здатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження
заробітної плати (далі — поважні причини).
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не
працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
Пунктом 28 Порядку № 1266 визначено: якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, середня заробітна плата
визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на
день настання страхового випадку.
У свою чергу пунктом 5 Порядку № 1266 передбачено, що в разі коли середня заробітна плата
обчислюється відповідно до пункту 28 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один
календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини (у разі коли особа працює у режимі неповного робочого дня чи тижня) на середньомісячну
кількість календарних днів (30, 44).
Отже, у випадку коли застрахована особа протягом 12 місяців, які передували місяцю настання
страхового випадку (видачі листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами), не мала заробітку з причини перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
середня заробітна плата обчислюється шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).
До запитання 2.
Враховуючи позицію, висловлену Міністерством соціальної політики України в листі від 16
вересня 2015 р. № 522/18/99-15 та виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 25 серпня 2015 р. № 5.2-32-1380, положення пункту 28
Порядку № 1266 необхідно застосовувати і у випадках обчислення середньої заробітної плати для
розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах.
До запитання 3.
Відповідно до частини першої статті 21 Закону № 1105 страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за
який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по
інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
Отже, період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку зараховується до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а тому у зазначеному вами випадку обмеження розміру допомоги по вагітності
та пологах, визначені в абзаці другому частини четвертої статті 19 Закону № 1105, не застосовуються.
Голова комісії				
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Виклик працівника

до суду та інших компетентних
органів
Працівник може бути відсутнім на роботі з різних причин — як поважних,
так і безпідставних. Якщо причина поважна, роботодавець не має права
застосовувати до нього заходи дисциплінарного стягнення. До таких причин,
зокрема, належить відсутність на роботі у зв’язку з викликом до судових,
правоохоронних чи інших органів, на виклик яких особа зобов’язана
з’явитися (далі — компетентні органи). Як оформляти таку відсутність
працівника, як відмічати її в табелі обліку робочого часу та чи зберігати
за ним середній заробіток? Відповіді на ці та інші запитання — в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV (далі — ЦПК);
 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (далі — КПК);
 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2007 р. № 2747 (далі — КАСУ);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х
(далі — КУпАП);
 постанова КМУ «Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27 квітня
2006 р. № 590 (далі — Постанова № 590);
 Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або
до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та
виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою КМУ від 1 липня 1996 р. № 710
(далі — Інструкція № 710).
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Органи, які мають право викликати
осіб
Однією з поважних причин відсутності працівника на роботі є виклик його до суду. Однак перелік компетентних органів, на виклик яких особа
зобов’язана з’явитися та в разі ігнорування якого
настає відповідальність за неявку, не обмежується лише судом. Отже, спочатку розглянемо, які
органи належать до правоохоронних.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ
правоохоронні органи — це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро
України, органи охорони державного кордону,
органи доходів і зборів, органи та установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони,
державної лісової охорони, інші органи, які
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Крім того, працівник може бути викликаний
у справах про адміністративні правопорушення,
які можуть розглядатися не лише судами, а й іншими органами, перелік яких визначається статтею 213 КУпАП. Серед них:
 адміністративні комісії при виконавчих
комітетах сільських, селищних, міських рад;
 виконавчі комітети сільських, селищних,
міських рад та їх посадові особи;
 органи Національної поліції, органи державних інспекцій.

Порядок виклику до компетентних
органів
Суди та правоохоронні органи мають право викликати громадян у зв’язку з матеріалами, що перебувають у провадженні цих органів, а останні
зобов’язані з’являтися на такі виклики. Порядок
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Особа викликається шляхом
врученням повістки, надсилання
її поштою, електронною поштою
чи факсимільним зв’язком,
здійснення виклику по телефону
або телеграмою

викликів і відповідальність осіб за нез’явлення
врегульовано нормами ЦПК, КПК, КАСУ та
КУпАП. Процесуальні норми зобов’язують особу прибути за викликом до відповідного органу
в зазначений ним день і час, тому в разі виклику
працівника до судових та правоохоронних органів роботодавець зобов’язаний увільнити його на
цей час від роботи.
Згідно зі статтею 135 КПК особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді,
суду шляхом врученням повістки, надсилання
її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону
або телеграмою.
У статті 137 КПК зазначено, що саме має містити повістка, яка надсилається особі у справах
кримінального провадження. Зокрема, вона передбачає наявність дати, часу виклику та зазначення наслідків неприбуття особи, в т. ч. можливість застосування примусового приводу. У разі
прибуття викликаної особи до компетентного
органу службова особа цього органу робить відмітку про час перебування в ньому викликаної
особи. Якщо працівника викликали по телефону, він має право вимагати від компетентного
органу надати йому повістку з відміткою про
час перебування його в цьому органі чи інший
документ, наприклад довідку, про факт його
виклику, час перебування та із зазначенням, викликають його як потерпілого, свідка, експерта
тощо. Ці документи потрібні насамперед для
підтвердження, що працівник був відсутній на
роботі з поважних причин.
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Такі ж норми передбачені в інших процесуальних кодексах. Так, відповідно до статті 74
ЦПК судові виклики здійснюються судовими
повістками про виклик. Осіб, які беруть участь
у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів і
перекладачів можуть повідомити або викликати
до суду телеграмою, факсом чи за допомогою
інших засобів зв’язку, які забезпечують фіксацію
повідомлення або виклику. Як бачимо, порядок
виклику в різних категоріях справ однаковий.
Форма повістки затверджена додатком 16
до Інструкції з діловодства в місцевих загальних
судах, апеляційних судах областей, апеляційних
судах міст Києва та Севастополя, апеляційному
суді Автономної Республіки Крим та вищому
спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від
17 грудня 2013 р. № 173 (додаток).
Однак порядок виклику законодавчо не врегульовано в разі виклику працівника до інших
компетентних органів, адже вручення повісток
передбачається лише за умови виклику до суду
та правоохоронних органів. Тому в разі виклику
до інших компетентних органів такого документа може й не бути. З метою уникнення спору
слід попереджати працівника, щоб він надавав
будь-який підтверджувальний документ (довідку, лист, перепустку тощо).

Відшкодування витрат у кримінальних та справах про адміністративні
правопорушення
Залежно від того, викликають особу як потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача тощо, вона може мати право на компенсацію витрат, пов’язаних із цим викликом.
Відповідно до статті 122 КПК потерпілим,
цивільним позивачам, свідкам оплачуються
проїзд, винаймання житла та добові (у разі
переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи
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відрив від звичайних занять. Компенсація за
втрачений заробіток обчислюється пропор
ційно розміру середньомісячного заробітку, а
компенсація за відрив від звичайних занять —
пропорційно розміру мінімальної заробітної
плати. Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачується проїзд, а також добові в разі
переїзду до іншого населеного пункту. Крім
того, їм має бути виплачено винагороду за
виконану роботу, якщо це не є їх службовим
обов’язком. Витрати, пов’язані із залученням
свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, відшкодовує сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, установлених
КПК. Витрати, пов’язані з участю потерпілих
у кримінальному провадженні, залученням та
участю перекладачів для перекладу показань
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого,
цивільного позивача та цивільного відповідача, відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету України в порядку, передбаченому Інструкцією № 710.

Увага!
Статтею 92 КПК у редакції від 28 грудня
1960 р., яка втратила чинність, передбачалося, що за свідками, спеціалістами, перекладачами, експертами тощо зберігається
середній заробіток за місцем роботи за
час, витрачений у зв’язку з явкою за
викликом. Але з набуттям чинності КПК
від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI, тобто з
2012 р., середній заробіток за місцем
роботи працівника, який викликається до
суду, вже не зберігається.
Пунктом 7 Інструкції № 710 визначено, що
в кримінальних провадженнях і справах про
адміністративні правопорушення виплати,
зазначені в абзацах другому, третьому і чет-
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вертому пункту 1 цієї Інструкції, провадяться
органом, який зробив виклик, із коштів, що
передбачаються кошторисом на зазначені
цілі.
У той же час статтею 275 КУпАП передбачено, що потерпілим, свідкам, експертам
і перекладачам відшкодовуються у встановленому порядку витрати, яких вони зазнали у зв’язку з явкою до органу (до посадової
особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. За
особами, яких викликають як потерпілих,
свідків, експертів і перекладачів, зберігається
у встановленому порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у
зв’язку з явкою в орган (до посадової особи),
в провадженні якого перебуває справа про
адміністративне правопорушення.
Тому якщо працівника викликають до суду
чи інших органів, які мають право розглядати
справи про адміністративні правопорушення, як потерпілого, свідка, експерта, перекладача, то крім того, що відсутність на робочому
місці цих працівників є поважною причиною,
за ними за час їх відсутності зберігається середній заробіток. Якщо працівник належить
до вище перелічених категорій, у табелі обліку робочого часу його відсутність слід відмічати буквеним кодом «ІН» як інший невідпрацьований час, передбачений законодавством.
Але якщо працівник в адміністративній справі
є особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, його відсутність вважатиметься поважною причиною, але без збереження середнього заробітку. У такому разі в
табелі обліку робочого часу його відсутність
слід відмічати буквеним кодом «І».
Отже, існує колізія між Інструкцією № 710
та КУпАП. Інструкцією № 710 визначено, що
«виплати провадяться органом, який зробив виклик, із коштів, що передбачаються
кошторисом на зазначені цілі». У той час як
КУпАП передбачено, що «за особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і
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перекладачів, зберігається у встановленому
порядку середній заробіток за місцем роботи». Оскільки КУпАП має вищу юридичну
силу, ніж Інструкція, затверджена постановою КМУ, і незважаючи на те, що Інструкція
№ 710 затверджена пізніше, застосовуються
норми КУпАП.
І окремо звернемо увагу, що в разі незаконного засудження, незаконного притягнення як
обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході
розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного
накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи питання щодо компенсації вирішується в порядку, передбаченому
Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р.
№ 266/94-ВР.

Виклик до суду у справах цивільного
та адміністративного судочинства
Порядок виклику до суду в цивільно-процесуальних справах, до яких, зокрема, належать трудові та сімейні справи, регулюється
главою 7 ЦПК. У справах, які розглядаються
в порядку адміністративного судочинства
(справи, що виникають між фізичними особами та суб’єктами владних повноважень,
до яких, зокрема, належать виборчі спори),
процедура виклику визначається главою 3
КАСУ.
Ми не розглядатимемо господарські справи, адже це спори, які виникають між юридичними особами. Їхні інтереси в суді представляють, як правило, юристи та адвокати,
які наділені правами та обов’язками згідно із
законодавством або посадовою інструкцією.
Що стосується витрат, пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та
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проведенням судових експертиз, то відповідно до статті 86 ЦПК:
 витрати пов’язані з переїздом до іншого
населеного пункту свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, найманням ними житла,
а також проведенням судових експертиз, несе
сторона, яка заявила клопотання про виклик
свідків, залучення спеціаліста, перекладача та
проведення судової експертизи;
 добові (в разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за
втрачений заробіток чи відрив від звичайних
занять свідкам, спеціалістам, перекладачам,
експертам сплачуються стороною, не на користь якої ухвалено судове рішення;
 компенсація за втрачений заробіток
обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за
відрив від звичайних занять — пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
У такому ж порядку компенсуються витрати
на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача;
 якщо виклик свідків, призначення експертизи, залучення спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також якщо сторона
звільнена від сплати судових витрат або зменшення їх розміру, відповідні витрати відшкодовуються за рахунок державного бюджету
України;
 граничний розмір компенсації витрат,
пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та проведенням судових експертиз, встановлюється Постановою № 590;
 порядок та граничні розміри витрат,
пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, визначається Постановою
№ 590.
Отже, з вищевикладеного зрозуміло, що
якщо йдеться про вказані категорії справ, це
аж ніяк не означає, що середній заробіток за
місцем роботи зберігається. Тому відсутність
працівника на роботі в разі його виклику до
суду у справах цивільного чи адміністратив-
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Увага!
Адміністративні спори та справи про адмініс
тративні правопорушення — це різні категорії
справ. Адміністративні спори — це спори із
суб’єктами владних повноважень, виборчі
спори тощо, а справи про адміністративні
правопорушення пов’язані з посяганням на
встановлений порядок управління, за що
законом передбачено адміністративну відповідальність: наприклад, справи щодо порушень правил дорожнього руху, громадського
порядку тощо.

ного судочинства відображатиметься в табелі
обліку робочого часу буквеним кодом «І».

Чи вважається виклик до компетентних органів виконанням громадських
чи державних обов’язків
Деякі фахівці вважають, що так, адже працівники в разі виклику до компетентних органів
виконують державний обов’язок.
На нашу думку, це не так. На сьогодні законодавство не містить визначення понять «державний обов’язок» та «громадський обов’язок».
Ці поняття дісталися нам у спадок ще з радянських часів, тому ми вважаємо, що вони не мають права на існування, за винятком випадків,
коли це чітко визначено законодавством.
Законодавчі акти, які регулюють порядок
виклику осіб до суду, не вказують на те, що
з’явлення особи до компетентних органів є
їх державним обов’язком. Перелік випадків, на які розповсюджуються норми статті
119 КЗпП щодо виконання громадських чи
державних обов’язків, визначений вказаною
статтею. У ній не зазначено, що виклик до суду
чи інших компетентних органів є виконанням
державних чи громадських обов’язків. 
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Додаток
Зразок повістки/повідомлення про виклик до суду
ПОВІСТКА/ПОВІДОМЛЕННЯ про виклик до суду

_____________________________________________
_____________________________________________
(найменування суду)

викликає Вас як _______________________________
на ___ год. ___ хв. «__» ________ 20__ р. у справі ___
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Місцезнаходження суду _________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Слідчий суддя, суддя __________________________
_____________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

_____________________________________________

Кому
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Додатково просимо подати такі документи:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Для вручення в суді
Розписка
Повістку про виклик до суду на ім’я ____________________________________________ про з’явлення до
__________________________________________________________________________________________
(найменування суду)

на ___ год. ___ хв. «___» ____________ 20____ року як __________________________________________
одержав «___» ____________ 20__ року: 1. Особисто ____________________________________________
(підпис одержувача)

2. Для передання _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата,
а також даних документа, що посвідчують особу)
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«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Законодавство про
звернення громадян:
що варто знати кадровикам
Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
(далі — КУпАП);
 Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР (далі — Закон № 393/96);
 Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою КМУ від 14 квітня
1997 р. № 348 (далі — Інструкція № 348).

У

статті, присвяченій аналізу КУпАП, було
розглянуто, що, зокрема, за порушення
терміну надання посадовими особами
підприємств працівникам, у т. ч. колишнім, на їх вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну
плату тощо), визначеного Законом № 393/96,
передбачені такі адміністративні стягнення, як
штраф від 30 до 100 нмдг або в окремих випадках від 100 до 300 нмдг (див. «Кадровик України» № 6/2016, с. 52). Які ж конкретно терміни
передбачені в таких випадках Законом
№ 393/96, які інші питання, що можуть бути
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пов’язані з роботою кадровика, він регулює та
як правильно застосовувати законодавство про
звернення громадян на практиці? Відповіді на
ці та інші запитання розглянемо далі.

Питання, що регулюються законодавством про звернення громадян
Законодавство України про звернення громадян складається із Закону № 393/96 та інших
актів законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та згаданого Закону.
Згідно з преамбулою Закону № 393/96 він ре-
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гулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права:
 вносити в органи державної влади, об’єд
нання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності;
 викривати недоліки в їх роботі;
 оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.
Статтею 1 Закону № 393/96 визначено, що
права громадян стосовно державних органів і
громадських організацій поширюються й на органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації (далі — підприємство) незалежно від форм власності, засоби масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків і, зокрема, передбачають
право на звернення до них:
 із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності;
 із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів;
 зі скаргою про порушення згаданих прав
та інтересів.

Обмеження щодо застосування
Закону № 393/96
Разом із тим Законом № 393/96 в окремих випадках передбачені й певні обмеження щодо
його застосування або розповсюдження на
окремі категорії осіб. Зокрема, відповідно до
статті 1 Закону № 393/96:
 військовослужбовці, працівники органів
внутрішніх справ і державної безпеки, а також
особи рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності;
 особи, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, мають таке
ж право на подання звернення, як і громадяни
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України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Крім того, Закон № 393/96 не поширюється на:
 звернення вкладників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми,
які мають розглядатися в порядку, встановленому законодавством про систему гарантування
вкладів фізичних осіб (ст. 2);
 звернення про надання безоплатної правової допомоги, які мають розглядатися в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги (ст. 5);
 порядок розгляду заяв і скарг громадян,
встановлений кримінальним процесуальним,
цивільним процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про
судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до
судових рішень», Кодексом адміністративного
судочинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (ст. 12);
 розгляд скарг громадян на відповідні
рішення та дії, які були здійснені відповідно до
Законів України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (ст. 16).

Види звернень
Відповідно до статті 3 Закону № 393/96 звернення громадян поділяються на:
 пропозиції (зауваження), в яких висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо
врегулювання суспільних відносин та умов
життя громадян, вдосконалення правової
основи державного й громадського життя,
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соціально-культурної та інших сфер діяльності
держави й суспільства;
 заяви (клопотання), в яких міститься
прохання про сприяння реалізації закріплених
Конституцією та чинним законодавством прав
та інтересів громадян або повідомлення про
порушення чинного законодавства чи недоліки
в діяльності підприємств незалежно від форм
власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Клопотання — письмові звернення з проханням
про визнання за особою відповідного статусу,
прав чи свобод тощо;
 скарги, в яких містяться вимоги про
поновлення прав і захист законних інтересів
громадян, порушених діями (бездіяльністю),
рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, об’єднань громадян, посадових осіб.
Крім того, відповідно до статті 5 Закону
№ 393/96 звернення поділяються на:
 індивідуальні — подаються окремою
особою;
 колективні — подаються групою осіб;
 електронні петиції — особлива форма
колективного звернення до Президента України,
Верховної Ради України, КМУ, органу місцевого
самоврядування.
За своєю формою звернення також можуть
бути:
 усні — викладаються громадянином на
особистому прийомі або за допомогою засобів
телефонного зв’язку через визначені контактні
центри, телефонні гарячі лінії та записуються
(реєструються) посадовою особою;
 письмові — надсилаються поштою або
передаються громадянином до відповідного
органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені
відповідно до законодавства;
 електронні звернення — письмові звернення, які можуть бути надіслані з використанням
мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.
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Приклад
Колишній працівник підприємства
зателефонував за номером, вказаним на офіційному сайті підприємства
як контактний для звернень, і попросив надати йому відповідь (роз’яснення)
стосовно певного питання, пов’язаного
з його минулою роботою на підприємстві, а також попросив зареєструвати
його звернення. У відповідь він отримав
усне повідомлення про реєстраційний номер звернення та прізвище працівника,
який зареєстрував його. У цьому випадку
звернення по телефону вважатиметься офіційним зверненням громадянина і
розглядатиметься відповідно до Закону
№ 393/96.
Якщо ж з аналогічного питання зазначена особа зателефонує кадровику на
службовий номер телефону, який офіційно не вказаний як контактний, або на
його особистий (мобільний) телефон,
такий дзвінок не розглядатиметься як
офіційне усне звернення та не підпаде під
дію Закону № 393/96. Вирішення питання
залежатиме лише від доброї волі кадровика (або відповідних локальних нормативних актів підприємства).

Вимоги до звернень
Щоб звернення громадян були розглянуті та
щодо них було прийнято певне рішення, вони
мають відповідати певним вимогам (крім зазначених вище), інакше вони не підпадуть під дію
Закону № 393/96. Зокрема, відповідно до статті 5 Закону № 393/96 звернення мають містити:
 прізвище, ім’я, по батькові громадянина;
 його місце проживання;
 викладення суті порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання
чи вимоги);

Кадровик України

«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика

 підпис заявника (заявників) із зазначенням дати (у письмових зверненнях);
 електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним (в електрон
них зверненнях).
Крім того, відповідно до статті 6 Закону
№ 393/96 мовою звернень має бути українська
чи інша мова, прийнятна для сторін (але не для
однієї зі сторін). У той же час це певною мірою і
не відповідає нормам статті 7 Закону № 393/96,
згідно з якою забороняється відмова в прийнятті
та розгляді звернення з посиланням на незнання
мови звернення (додаток 1).

Процедура та терміни розгляду звернень
Згідно зі статтею 7 Закону № 393/96 звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому
прийняттю та розгляду. У той же час:
 повертаються заявнику з відповідними
роз’ясненнями звернення:
оформлені без дотримання визначених у
законі вимог до нього (не пізніш як через 10
днів від дня його надходження) (частина восьма ст. 5 Закону № 393/96);
які не містять даних, необхідних для прий
няття обгрунтованого рішення відповідним

Додаток 1
Приклад письмового звернення громадянина
Директору ТОВ «Полум’я»
Товстенка Івана Дмитровича
адреса: м. Харків, вул. Центральна, буд. 1, кв. 1
Заява
Я, Товстенко Іван Дмитрович, працював на вашому підприємстві в цеху № 1 обпалювачем на печах 5-го розряду з 10 травня 2004 р. до 10 травня 2006 р. Зараз я
працюю випалювачем на печах 5-го розряду в ТОВ «Виробник» і у зв’язку зі змінами
в організації виробництва і праці на нашому підприємстві (скорочення чисельності
працівників) у мене виник спір із відділом кадрів щодо стажу моєї роботи за професією. Зокрема, начальник відділу кадрів заявив, що професія «Обпалювач на печах» відсутня в Класифікаторі професій, тому неможливо зарахувати стаж роботи
за нею до загального стажу роботи за спеціальністю.
У зв’язку із зазначеним прошу роз’яснити, чому мене було оформлено на роботу
в ТОВ «Полум’я» за професією, яка відсутня в Класифікаторі професій, і чи є професія «Обпалювач на печах» тотожною професії «Випалювач на печах»?
15.01.2016			
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Товстенко		

І. Д. Товстенко
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підприємством чи посадовою особою (в термін не більше п’яти днів) (частина третя ст. 7
Закону № 393/96);
 пересилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі (з повідомленням про це заявника) звернення, в яких порушено питання, що не входять до повноважень
підприємства або посадової особи, яким було
адресовано звернення (в термін не більше п’яти
днів) (частина третя ст. 7 Закону № 393/96)/.
Крім того, не підлягають розгляду звернення, які згідно зі статтею 8 Закону № 393/96:
 є письмовими, але в них не зазначене місце проживання, які не підписані автором (авторами), а також авторство якого неможливо
встановити (анонімки);
 подаються повторно до одного й того ж підприємства одним і тим же громадянином з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті;
 подаються до органів вищого рівня та є
скаргами на рішення органів (посадових осіб)
нижчого рівня, якщо відповідно до статті 17 Закону № 393/96 з моменту прийняття зазначеного рішення минуло більше року та/або з часу
ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням минуло більше одного місяця;
 подані від осіб, визнаних судом недієздатними.
Відповідні органи, підприємствами та посадові особи, які прийняли до розгляду звернення,
зобов’язані:
 об’єктивно та вчасно їх розглядати;
 перевіряти викладені в них факти;
 не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
 приймати рішення відповідно до чинного
законодавства і забезпечувати їх виконання;
 повідомляти громадян про наслідки розгляду звернень, у т. ч. письмово повідомляти
громадянина про результати перевірки заяви чи
скарги і суть прийнятого рішення (додаток 2);
 у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз’яснити порядок оскарження прий
нятого за нею рішення тощо.
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Зауважимо, що звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів
Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками підприємств особисто.
У свою чергу громадянин, який у встановленому порядку звернувся із заявою чи скаргою
відповідно до статті 18 Закону № 393/96, має
право:
 особисто викласти аргументи особі, яка
перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у
перевірці поданої скарги чи заяви;
 знайомитися з матеріалами перевірки;
 подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає
заяву чи скаргу;
 бути присутнім під час розгляду заяви чи
скарги;
 користуватися послугами адвоката або
представника трудового колективу, організації,
яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження в установленому законом
порядку;
 одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
 висловлювати усно або письмово вимогу
щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи
скарги;
 вимагати відшкодування збитків, якщо
вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
Відповідно до статті 20 Закону № 393/96 звернення розглядаються і вирішуються в термін:
 не більше одного місяця від дня їх надходження — звернення, які потребують додаткового вивчення;
 невідкладно, але не пізніше 15 днів від
дня їх отримання — звернення, які не потребують додаткового вивчення.
Якщо в місячний термін вирішити порушені
у зверненні питання неможливо, керівник підприємства або його заступник встановлює
необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення.
При цьому загальний термін вирішення питань,
Кадровик України
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Додаток 2
Приклад відповіді на звернення громадянина
10.02.2016 № ХХХХ/Х
На вх. № Х/Х від 15.01.2016

ТОВ «Полум’я»

Товстенку Івану Дмитровичу
м. Харків, вул. Центральна, буд. 1, кв. 1
Щодо результатів розгляду звернення
Шановний Іване Дмитровичу!
Вашу заяву від 15 січня 2016 р. стосовно вашої роботи на підприємстві було
розглянуто у відділі кадрів підприємства. За результатами розгляду встановлено,
що ви справді працювали на нашому підприємстві в цеху № 1 з 10 травня 2004 р. до
10 травня 2006 р. за професією обпалювач на печах 5-го розряду згідно з чинним на
той час штатним розписом підприємства. Назва цієї професії повністю відповідала
чинній на той час редакції Класифікатора професій ДК 003:2005 (далі — КП). Ваші
робочі завдання та обов’язки, а також кваліфікаційні вимоги для їх виконання були
встановлені в робочій інструкції обпалювача на печах 5-го розряду, яка була розроблена та затверджена на підприємстві на основі кваліфікаційної характеристики
обпалювача на печах 5-го розряду, що міститься у Випуску 40 «Чорна металургія»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Зміною № 2 до КП ДК 003:2005 професійну назву роботи «Обпалювач на печах»
було змінено на професійну назву роботу «Випалювач на печах» з тим же кодом
КП. Зазначена Зміна № 2 була затверджена наказом Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 січня 2007 р. № 4 і набула чинності з 1 травня 2007 р. У даний час чинна редакція КП ДК 003:2010 містить
професійну назву роботи «Випалювач на печах» з кодом КП 8131.
Таким чином, у період вашої роботи на підприємстві ви були оформлені на роботу
за професією, яка повністю відповідала чинній на той час редакції КП. Питання встановлення тотожності роботи, виконуваної на нашому підприємстві, та роботи, яку ви
виконуєте зараз на іншому підприємстві, перебуває поза межами нашої компетенції.
На нашу думку, вирішити це питання може допомогти порівняння фактично виконуваних вами завдань та обов’язків у даний час і відповідних завдань та обов’язків,
які містяться в зазначеній вище кваліфікаційній характеристиці, на основі якої було
розроблено робочу інструкцію обпалювача на печах на нашому підприємстві.
Заступник директора
з кадрових питань та побуту					
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В. Петров
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порушених у зверненні, не може перевищувати
45 днів. Разом з тим на обгрунтовану письмову
вимогу громадянина зазначені терміни можуть
бути скорочені. Також звернення громадян, які
мають встановлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

Приклад
Керівник філії підприємства, який
відповідно до своїх повноважень
був наділений правом накладати дисцип
лінарні стягнення, застосував до одного
з працівників догану. Через два місяці цей
працівник звернувся до керівника головного підприємства з письмовим зверненням,
що містило скаргу на керівника філії та
вимогу розглянути це звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та прийняти рішення щодо правомірності застосування до нього такого
дисциплінарного стягнення, як скарга.
Зазначене звернення не може бути розглянуте керівником головного підприємства
відповідно до Закону України «Про звернення громадян», оскільки згідно зі статтею
12 Закону № 393/96 дія цього закону не
поширюється на порядок розгляду заяв і
скарг громадян, встановлений трудовим
законодавством. Відповідно до трудового
законодавства, а саме статті 150 КЗпП,
дисциплінарне стягнення може бути
оскаржене в порядку, встановленому законодавством (глава ХV «Індивідуальні
трудові спори» КЗпП). Згідно зі статтею
221 глави ХV КЗпП для розгляду трудових
спорів передбачені лише такі органи, як комісії з трудових спорів та районні (районні
в місті, міські чи міськрайонні суди) (тобто керівник організації вищого рівня не є
відповідним органом для розгляду трудових спорів).
Крім того, відповідно до статті 17 Закону № 393/96 не підлягають розгляду
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звернення зі скаргами на органи нижчого
рівня, якщо з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням минуло більше одного місяця (до комісій з трудових
спорів згідно зі статтею 225 КЗпП працівник має право звернутися в тримісячний
строк з дня, коли він дізнався або повинен
був дізнатися про порушення свого права).
Таким чином, у наведеному випадку звернення працівника до керівника головного
підприємства має бути повернуте йому
із відповідними роз’ясненнями щодо порядку оскарження дисциплінарних стягнень згідно з трудовим законодавством.

Діловодство щодо звернень
Згідно зі статтею 6 Закону № 393/96 рішення щодо звернень громадян та відповіді на них
оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Крім того, такі рішення та відповіді можуть (але не повинні) бути викладені в
перекладі мовою спілкування заявника.
Детальніше питання діловодства щодо звернень громадян відповідно до статті 13 Закону
№ 393/96 розглядаються в Інструкції № 348.
Зокрема, згідно з пунктом 1 цієї Інструкції діловодство за зверненнями громадян у відповідних органах та на підприємствах незалежно від
форм власності ведеться окремо від інших видів
діловодства й покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.
Відповідно ж до пункту 2 Інструкції № 348
усі пропозиції, заяви та скарги, що надійшли,
мають прийматися та централізовано реєструватися в день їх надходження, а ті, що надійшли
в неробочий день та час, — наступного після
нього робочого дня на реєстраційно-контро
льних картах, придатних для оброблення персональними комп’ютерами (додаток 3), або в
журналах згідно з відповідними додатками до
Інструкції № 348 (додаток 4).

Кадровик України
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Додаток 3
Зразок реєстраційно-контрольної картки
Лицьовий бік
0203005

Кореспондент (заявник)
Категорія заявника

Реєстраційноконтрольна картка
Місце проживання,
електронна адреса,
номер телефону

Соціальний стан заявника

Дата підпиДата надРеєстраЗвідки
Дата
сання /надходження
ційний
надісла- надіслання
силання/ звер- звернення
індекс
но
нення, дата
надходження
дзвінка
Попередні звернення № ______ від «__» ________ 20__ р.
№ ______ від «__» _____________ 20__ р.
Основні питання
Зміст питання

Відмітка про контроль

Вид звернення:
пропозиція, заява, скарга
Індивідуальне, колективне,
анонімне
Ознака надходження:
первинне
повторне
Індекс
документа

Форма
надходження

Індекс питання

Додаткові питання

Резолюція
Автор і дата резолюції
Строк виконання
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Виконано за ____ днів
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Закінчення додатка 3
Зворотний бік
Хід виконання
Дата передачі
на виконання

Виконавець

Записи про продовження строку
виконання, попередню відповідь
тощо

Контрольні відмітки

Перевірено на місці «__» ______ 20___ р. працівником _________________________
Дата, реєстраційний індекс документа про виконання __________________________
Кому надіслано _________________________________________________________
Результати розгляду звернення ____________________________________________
З контролю зняв ________________________________________________________
Справа __________________ Том _________ Аркушів __________________________

Додаток 4
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Прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання
(електронна адреса, номер телефону), категорія,
соціальний стан заявника

Звідки надіслано, дата,
індекс, взяття на контроль

Вид звернення, форма та
ознака надходження

3

4

5

6

7

7а

Зміст резолюції, її автор
та дата, виконавець, строк
виконання
Відмітка про передачу на
виконання
Відмітка про виконання,
результати розгляду,
зняття з контролю
Номер справи за
номенклатурою

Дата надходження та
реєстраційний індекс

2

індекси

Дата підписання/
надсилання/звернення

1

Основні та
додаткові
питання
короткий зміст

Порядковий номер

Зразок журналу реєстрації звернень громадян

8

9

10

11
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Конверти (вирізки з них) зберігаються разом
з пропозицією, заявою, скаргою. Облік особистого прийому громадян ведеться на картках,
у журналах також згідно з відповідними додатками до Інструкції № 348 або за допомогою електронно-обчислювальної техніки. За
відсутності в організації системи електронного
документообігу письмове звернення, отримане
за допомогою інтернету, засобів електронного
зв’язку (електронне звернення), перед реєстрацією роздруковується на папері.
Згідно з пунктом 8 Інструкції № 348 звернення громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду й вирішення та
примірником реєстраційно-контрольної форми мають бути повернуті посадовим особам чи
підрозділу службового апарату, які ведуть діловодство за зверненнями, для централізованого
формування справи, картотек, банку даних.
Формування та зберігання справ у виконавців
забороняється.

Відповідальність за порушення
законодавства про звернення
громадян
За порушення законодавства про звернення громадян як з боку посадових осіб, які розглядають
звернення, так і у відповідних випадках з боку
самих громадян, Законом № 393/96 передбачена відповідальність, у т. ч. цивільна, адміністративна або кримінальна згідно із законодавством.
Зокрема, статтею 25 Закону № 393/96 передбачено, що в разі задоволення скарги орган або
посадова особа, які прийняли неправомірне
рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому:
 завдані матеріальні збитки, пов’язані з
поданням і розглядом скарги;
 обгрунтовані витрати, понесені у зв’язку з
виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу;
 втрачений за цей час заробіток.
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Приклад
До керівника підприємства з
доповідною запискою звернувся
начальник відділу охорони навколишнього середовища, у якій проаналізував стан роботи на підприємстві щодо
охорони навколишнього середовища та
відповідно до своєї посадової інструкції
й Положення про відділ охорони навколишнього середовища вніс пропозиції
керівнику підприємства щодо заходів,
які могли б зменшити забруднення нав
колишнього середовища відходами підприємства.
Також на ім’я керівника підприємства
надійшло письмове звернення одного із
мешканців міста, де розташоване підприємство, в якому він виклав свої пропозиції щодо заходів, які також могли б
зменшити забруднення навколишнього
середовища відходами підприємства.
У зазначених випадках доповідна записка начальника відділу охорони навколишнього середовища має бути оформлена, зареєстрована та розглянута
відповідно до трудового законодавства,
інструкції з діловодства підприємства
та інших локальних нормативних актів підприємства з відповідних питань.
При цьому керівник підприємства не
зобов’язаний відповідати на таку записку або приймати якесь рішення у
зв’язку з нею (це право керівника, а не
його обов’язок).
Звернення ж громадянина з аналогічного питання має бути оформлене, зареєстроване та розглянуте відповідно
до законодавства про звернення громадян та Інструкції № 348. На нього також має бути дана письмова відповідь
з результатами розгляду його заяви у
строки згідно із законодавством.
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Спори про стягнення витрат розглядаються
в судовому порядку.
Крім того, громадянину на його вимогу і в
порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні
збитки, завдані неправомірними діями або
рішеннями органу чи посадової особи під час
розгляду скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому еквіваленті визначається судом*.
* Суд під час розгляду справ щодо визначення моральної
шкоди керується постановою Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику в справах про відшкодування
моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4.
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У свою чергу відповідно до статті 26 Закону
№ 393/96 якщо у зверненні громадянина міститься наклеп і образи, дискредитація відповідних органів та їхніх посадових осіб, а також
керівників та інших посадових осіб підприємств,
заклики до розпалювання національної, расової,
релігійної ворожнечі та інших дій, це тягне за
собою відповідальність, передбачену чинним
законодавством.
Крім того, згідно зі статтею 27 Закону
№ 393/96 з громадянина за рішенням суду
можуть бути стягнуті витрати, понесені підприємством у зв’язку з перевіркою звернень, які
містять завідомо неправдиві відомості. 
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Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна,

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

Пільгові пенсії
працівникам, професії яких

вилучено зі Списків № 1 і № 2
Третього серпня 2016 р. набрала чинності Постанова № 461, якою було
затверджено нові Списки № 1 і № 2. Чи втратять у зв’язку з цим право на
пенсію за віком на пільгових умовах працівники, професії яких вилучені зі
Списків № 1 і № 2, викладених у новій редакції? Розглянемо це питання на
прикладі головного енергетика вугільної шахти, який обіймає цю посаду з
січня 2008 р.

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі — Закон
№ 1788);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 постанова КМУ «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
(далі — Постанова № 461);
 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 (далі—
Постанова № 36);
 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою
КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі — Порядок № 442);
 Порядок застосування Списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 р. № 383 (далі — Порядок № 383).
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З

гідно з пунктом «а» статті 13 Закону
№ 1788 право на пенсію за віком
на пільгових умовах незалежно від місця
останньої роботи мають працівники,
зайняті повний робочий день на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими
і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад
і показників, затверджуваним КМУ, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років і при стажі роботи від 20 років
6 місяців до 25 років у чоловіків, з них не менше
10 років на зазначених роботах, і від 15 років
6 місяців до 20 років у жінок, з них не менше
7 років 6 місяців на зазначених роботах. Пенсійний вік жінок, які мають не менше 7 років
6 місяців стажу роботи за Списком № 1, підвищується поступово залежно від дати народження (див. таблицю).
Вік виходу
на пенсію
45 років
45 років 6 місяців
46 років
46 років 6 місяців
47 років
47 років 6 місяців
48 років
48 років 6 місяців
49 років
49 років 6 місяців

Час народження
по 31 березня 1970 р.
з 1 квітня 1970 р. по 30 вересня 1970 р.
з 1 жовтня 1970 р. по 31 березня 1971 р.
з 1 квітня 1971 р. по 30 вересня 1971 р.
з 1 жовтня 1971 р. по 31 березня 1972 р.
з 1 квітня 1972 р. по 30 вересня 1972 р.
з 1 жовтня 1972 р. по 31 березня 1973 р.
з 1 квітня 1973 р. по 30 вересня 1973 р.
з 1 жовтня 1973 р. по 31 березня 1974 р.
з 1 квітня 1974 р. по 30 вересня 1974 р.

Працівникам, які не мають стажу роботи
з особливо шкідливими і особливо важкими
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умовами праці за Списком № 1 (чоловіки — 10
років, жінки — 7 років 6 місяців), але які мають не менше половини стажу на зазначених
роботах (чоловіки — не менше 5 років, жінки — не менше 3 років 9 місяців), за наявності
передбаченого загального стажу роботи пенсії
за віком на пільгових умовах призначаються
зі зменшенням пенсійного віку, встановленого
статтею 26 Закону № 1058.
Згідно з Порядком № 383 під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки № 1 і № 2, що були
чинними на період роботи особи. При цьому
до пільгового стажу зараховується весь період
роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи
професії до згаданих Списків.
Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та Список № 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість
в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі — Списки
№ 1 і № 2), були затверджені постановами Ради
Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 р. № 1173;
Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 р.
№ 10; КМУ від 11 березня 1994 р. № 162; КМУ
від 16 січня 2003 р. № 36.
Третього серпня 2016 р. набрала чинності
Постанова № 461, якою було затверджено нові
Списки № 1 і № 2. У зв’язку з цим втратила чинність Постанова № 36.
У позиції 1.1в підрозділу «Підземні роботи
в шахтах, рудниках і копальнях на видобуванні
корисних копалин, в геологорозвідці, на дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників,
копалень» розділу I «Гірничі роботи. Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні
роботи. Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт шахт,
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рудників, копалень, метрополітенів, підземних
каналів, тунелів та інших підземних споруд»
Списку № 1, затвердженого Постановою № 36,
який був чинним до 3 серпня 2016 р., були передбачені керівники шахт, шахтоуправлінь
на правах шахт, рудників і копалень. До зазначених керівників належать: головні енергетики;
головні інженери; головні механіки; директори
(інші керівники).
Списками № 1 і № 2, затвердженими Постановою № 461, згадані посади не передбачені, тож враховуючи пункт 3 Порядку № 383
до пільгового стажу буде зараховано період
цієї роботи до набрання чинності Постановою
№ 461 (тобто до 3 серпня 2016 р.).
Водночас слід зауважити, що під час призначення пенсій за віком на пільгових умовах
відповідно до статті 13 Закону № 1788 для зарахування до стажу, який дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах, певного п’ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими
умовами праці після 21 серпня 1992 р. таке
право впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації.
Результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах, упродовж п’яти років після їх затвердження, якщо протягом цього часу
на підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), які дають право на призначення пенсії
за віком на пільгових умовах. У разі докорінної
зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах
проводиться позачергова атестація.
Такий самий порядок застосовується в разі
припинення діяльності підприємства, установи, організації (далі — підприємство) з визначенням правонаступника. У разі підтвердження
цього права за результатами атестації, вперше
проведеної до 21 серпня 1997 р. (упродовж
п’яти років після набрання чинності Порядком № 442), до стажу, що дає право на пенсію
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за віком на пільгових умовах, зараховується весь
період роботи на такому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками № 1 і № 2,
тобто період роботи зі шкідливими умовами
праці, до дати видання наказу на підприємстві
про результати проведення атестації та період
роботи впродовж наступних п’яти років за умови, що протягом цього часу на підприємстві
не змінювалися докорінно умови та характер
праці (виробництво, робота, робоче місце).
Якщо атестація була вперше проведена
після 21 серпня 1997 р., у разі підтвердження
права на пенсію за віком на пільгових умовах
до пільгового стажу зараховується весь період
роботи до 21 серпня 1992 р., п’ятирічний період
роботи на такому підприємстві, що передує даті
видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п’яти років за умови, що протягом цього часу на підприємстві
не змінювалися докорінно умови та характер
праці (виробництво, робота, робоче місце).
Якщо атестація з 21 серпня 1992 р. не проводилась чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21 серпня 1997 р., право
не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи зі шкідливими умовами праці на такому підприємстві до 21 серпня
1992 р. включно, тобто до набрання чинності
Порядком № 442. Такий же механізм застосовується для зарахування пільгового стажу, якщо
за результатами атестації, вперше проведеної
до 21 серпня 1997 р., право на пільгове пенсійне
забезпечення не підтвердилось.
У разі непідтвердження права на пенсію
за віком на пільгових умовах за результатами
чергової атестації, проведеної впродовж п’яти
років з дати проведення попередньої атестації,
до пільгового стажу зараховується період роботи на такому підприємстві до дати видання
наказу по підприємству про результати проведення чергової атестації, якою відповідне право
не підтверджено.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника
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підприємства. Контроль за якістю проведення
атестації та правильністю застосування Списків
№ 1 і № 2 покладається на органи Державної
експертизи умов праці.
Міністерству соціальної політики України
надано право давати роз’яснення щодо порядку
атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров’я України — здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки
умов праці.
Основним документом, що визначає, де, ким
і протягом якого часу працювала особа, є трудова книжка. Якщо вона не містить відомостей, що
підтверджують право на пенсію на пільгових
умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнювальні довідки підприємств або їх правонаступників. Якщо
йдеться про підтвердження роботи в особливо
шкідливих і шкідливих умовах праці за Списками № 1 та № 2, такі довідки є необхідними,
оскільки в трудових книжках не зазначається,
в яких умовах працювали особи, та не вказується, чи були такі особи зайняті певними роботами
або на певних виробництвах протягом повного
робочого дня.
У довідці мають бути вказані:
 періоди роботи, що зараховуються до спе
ціального стажу;
 професія або посада;
 характер виконуваної роботи;
 розділ, підрозділ, пункт, найменування
(або номери) Списків № 1 і № 2, якими передбачено ці роботи.
Крім довідки подається копія (копії) наказу
(наказів) підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та їх право на пенсію
за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи
№ 2.
Згідно з пунктом 5 Положення про Державну
експертизу умов праці, затвердженого постановою Ради Міністрів України від 1 грудня 1990 р.
№ 357, працівники цієї служби зобов’язані по-
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давати органам, що призначають та виплачують
пенсії, висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових
умовах.
Видавати такі довідки мають право винятково підприємства, на яких працювала особа,
або їх правонаступники. Якщо правонаступника немає, підтвердження періодів роботи, що
зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу
років, встановленої для окремих категорій працівників, здійснюється в порядку, визначеному
Пенсійним фондом України (постанова правління ПФУ від 10 листопада 2006 р. № 18-1) відповідними комісіями, що створені при головних
управліннях Пенсійного фонду України в кожній
області та в м. Києві.
Якщо підприємства або їх правонаступники
розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий
стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
Тож у разі своєчасного проведення атестації
робочих місць, у т. ч. робочого місця головного
енергетика, за умови підтвердження пільгового
стажу роботи у вищезазначеному порядку, стаж
роботи на посаді головного енергетика вугільної
шахти з січня 2008 р. вважатиметься пільговим
до 3 серпня 2016 р. Пільговий стаж цього працівника за Списком № 1 становитиме вісім років
шість місяців (по 2 серпня 2016 р.), що дає йому
право виходу на пенсію в разі досягнення ним
52-річного віку. Тобто його пенсійний вік, що
становить 60 років, буде знижено на 8 років
(по одному року за кожний повний рік роботи
за Списком № 1).
Отже, пільговий стаж, набутий працівниками
до вилучення їх професій зі Списків № 1 і № 2,
не втрачається, і пільгові пенсії їм призначатимуться з урахуванням цього стажу. 
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Оплата надурочних
робіт та робіт у нічний час
Часто у зв’язку з виробничою необхідністю роботодавці залучають
працівників до надурочних робіт чи робіт у нічний час. Але чи завжди таке
залучення є законним? У яких випадках роботи є надурочними й нічними та
як їх мають оплачувати? Про все це детальніше в статті

У яких випадках робота є
надурочною
Надурочними роботами вважаються роботи
понад установлену тривалість робочого часу
(ст. 52, 53 і 61 КЗпП). Нормальна тривалість
робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Однак підприємства під час укладення колективного договору можуть установлювати меншу норму
тривалості робочого часу (ст. 50 КЗпП). Крім
того, певним категоріям працівників може
бути встановлена скорочена тривалість робочого часу.
Отже, нормальна тривалість робочого
часу працівників на кожному підприємстві,
в установі та організації (далі — підприємство) визначається колдоговором та правилами внутрішнього трудового розпорядку,
які ухвалюються на загальних зборах трудового колективу. Якщо працівник відпрацював
більше норми, встановленої згаданими документами, то години, відпрацьовані понад
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нормальну тривалість робочого часу, вважатимуться надурочними.
Власник або уповноважений ним орган
має вести облік надурочних робіт кожного
працівника. Виконання роботи понад норму
робочого часу має бути відображене в табелі
обліку використання робочого часу.

Залучення до надурочних робіт
Слід пам’ятати, що надурочні роботи, як правило, не допускаються. Вони можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового
представника) підприємства (ст. 64 КЗпП).
Отже, власник або уповноважений ним
орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством, зокрема частиною
третьою статті 62 КЗпП. А саме:
 під час проведення робіт, необхідних
для оборони країни, а також для відвернення
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громадського або стихійного лиха, виробничої аварії та негайного усунення їх наслідків;
 у разі проведення громадсько необхідних робіт із водопостачання, газопостачання,
опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку — для усунення випадкових або
несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;

Увага!
Надурочні роботи не повинні перевищувати
для кожного працівника чотирьох годин
протягом двох днів підряд і 120 годин на рік
(ст. 65 КЗпП).

 осіб, молодших 18 років (ст. 192 КЗпП);
 працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні
занять (ст. 220 КЗпП).
Законодавством можуть бути передбачені
й інші категорії працівників, яких забороняється залучати до надурочних робіт.
Залучати до надурочних робіт лише за їх
згодою дозволяється:
 жінок, які мають дітей віком від трьох до
14 років або дитину-інваліда (ст. 177 КЗпП);
 інвалідів за умови, що це не суперечить
медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП).

Оплата надурочних робіт
 за необхідності закінчити розпочату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин
чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи
громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів
або іншого устаткування, коли несправність їх
викликає зупинення робіт для значної кількості
трудящих;
 у разі необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого
складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
 для продовження роботи в разі нез’яв
лення працівника, який заступає, коли робота
не допускає перерви; в цих випадках власник
або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим
працівником.
Забороняється залучати до надурочних
робіт:
 вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
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Робота в надурочний час оплачується відповідно до статті 106 КЗпП:
 за погодинною системою оплати праці
робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки;

Увага!
Підсумований облік робочого часу — це
спеціальний порядок обліку робочого часу,
за якого на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах,
цехах, дільницях, відділеннях і на деяких
видах робіт, де за умовами виробництва
(роботи) не може бути дотримана встановлена для цієї категорії працівників щоденна
чи щотижнева тривалість робочого часу.
Його введення допускається за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства для того, щоб
тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа
робочих годин згідно зі статтями 50 і 51
КЗпП (ст. 61 КЗпП).
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 за відрядною системою оплати праці за
роботу в надурочний час виплачується доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого
здійснюється за погодинною системою, — за
всі відпрацьовані надурочні години;
 у разі підсумованого обліку робочого
часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлений робочий час в
обліковому періоді, у порядку, передбаченому
частинами першою і другою статті 106 КЗпП.
За підсумованого обліку робочого часу наприкінці кожного місяця здійснюється нарахування працівникам належної їм заробітної
плати згідно з чинними умовами оплати праці:
нарахування основної заробітної плати, доплат
і надбавок, у т. ч. за роботу в нічний час, роботу у святкові й неробочі дні тощо. Оплата за всі
години надурочної роботи провадиться в кінці
облікового періоду.
Робота понад норму робочого часу, передбачену графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, у разі збереження норми за
обліковий період у цілому не є надурочною.
Переробіток норми робочого часу, що виникає
в окремі дні за підсумованого обліку, може компенсуватися додатковими днями відпочинку або
відповідним зменшенням тривалості роботи в
інші дні облікового періоду (п. 10 Методичних
рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом
Мінпраці від 19 квітня 2006 р. № 138).
Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин
за цей період. Під час підрахунку нормального
числа робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком
роботи припадають на час, упродовж якого працівник, відповідно до законодавства, був звільнений від виконання трудових обов’язків у зв’язку з
відпусткою, виконанням державних або громадських обов’язків, тимчасовою непрацездатністю
тощо.
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На підприємстві ведеться підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Годинна ставка — 44 грн. У ІІІ кварталі 2016 р. працівник
фактично відпрацював 500 годин, у той час
як норма годин за ІІІ квартал 2016 р. становить 519 (див. лист Мінсоцполітики від
20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13).
Визначимо суму оплати праці за ІІІ квартал 2016 р:
 кількість надурочних годин у ІІІ кварталі
становитиме:
519 – 500 = 19;
 оплата за надурочні години дорівнюватиме:
19 год × 44 грн × 2 = 1672 грн;
 загальна оплата за ІІІ квартал становитиме:
500 год × 44 грн + 1672 грн = 23 672 грн.

Увага!
Компенсація надурочних робіт шляхом
надання відгулу не допускається. Робо
тодавець зобов’язаний оплатити працівникові надурочні роботи (ст. 106 КЗпП).

Тривалість роботи в нічний час
Нічним вважається час з 10 години вечора до
6 години ранку (ст. 54 КЗпП). У разі роботи в
нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не
поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (п. 1 та 2
частини першої ст. 51 КЗпП).
Зверніть увагу, що під час роботи в нічний
час може скорочуватися лише тривалість зміни,
а тижнева норма годин робочого часу не скоро-
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чується. Тобто в одну ніч тривалість роботи може
бути зменшена на одну годину, а через декілька
днів тривалість роботи в денний час має бути продовжена на цей же час. Тому скорочення тривалості роботи в нічний час провадиться в межах
установленого працівнику режиму робочого часу.
Графіки змінності мають забезпечити відпрацювання 40-годинного робочого тижня. Крім того,
тривалість роботи не скорочується, якщо працівник прийнятий для роботи лише в нічні зміни.
Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною у тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах за шестиденного робочого тижня з одним вихідним
днем. У табелі обліку використання робочого часу
робляться відмітки про фактично відпрацьований
час, відпрацьовані за місяць години, у т. ч. нічні години роботи.

Оплата праці за роботу в нічний час
За роботу в нічний час працівники отримують підвищену оплату, яка належить до державних норм
з оплати праці, що є обов’язковими для застосування підприємствами усіх форм власності та фізичними особами, які використовують найману
працю.
Відповідно до статті 108 КЗпП робота в нічний
час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною галузевою (регіональною)
угодами та колективним договором, але не нижче
20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину
роботи в нічний час.
Тобто розмір доплати за роботу в нічний час
підприємство має визначати самостійно, але
він має бути не нижчим 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у цей час
(див. лист Мінсоцполітики від 18 червня 2013 р.
№ 512/13/155-13).
Слід зауважити, що відповідно до законів
України «Про колективні договори і угоди» від 1
липня 1993 р. № 3356-XII та «Про соціальний діа-
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Працівник з погодинною оплатою праці відпрацював протягом
серпня 2016 р. 48 нічних годин. Годинна
тарифна ставка працівника становить
45,71 грн/год. Норма робочого часу в серпні — 175 год. На підприємство поширюється дія Генеральної угоди. Розрахуємо розмір
оплати праці працівника за серпень 2016 р.:
 сума оплати праці за роботу в нічні години становить:
48 год × 45,71грн/год × 35/100 = 767,93 грн;
 загальна сума зарплати за серпень
2016 р. дорівнює:
8000 грн + 767,93грн = 8767,93 грн.

лог в Україні» від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI між
всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців в особі Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями професійних
спілок в особі Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні та КМУ, укладено Генеральну угоду на 2016–2017 рр., яка набрала чинності 23 серпня 2016 р.
Отже, якщо на підприємство поширюється дія
Генеральної угоди, працівникам здійснюється доплата в розмірі:
 20 % годинної тарифної ставки (окладу,
посадового окладу) за кожну годину роботи у
вечірній час (з 18 до 22 години — за багатозмінного режиму роботи);
 35 % годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Для визначення годинної тарифної ставки
необхідно місячний оклад працівника поділити на
місячну норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для певного підрозділу (працівника). 

Кадровик України
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Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

День звільнення:

визначаємо правильно

Щоб правильно визначити день припинення трудового договору, кадровик
має володіти чималим масивом інформації, адже законодавство не дає чіткого визначення поняття «останній день роботи». Лише зі змісту деяких нормативних актів можна зробити висновок щодо того, який день є днем припинення трудового договору. Детальніше про це — в статті

У

більшості випадків день припинення трудового договору, а отже, день звільнення
працівника, збігається з останнім днем
роботи та виданням наказу про звільнення. На практиці днем звільнення вважають
останній робочий день. Але трапляються ситуації, за яких кадровику складно правильно визначити дату фактичного звільнення працівника.
Визначення поняття «день звільнення» наведено в Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженій наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі —
Інструкція № 58). Згідно з абзацом другим
пункту 2.27 згаданої Інструкції днем звільнення
вважається останній день роботи. Зауважимо,
що порядок звільнення Інструкцією № 58 не регулюється.
Отже, відповідно до цього документа день
звільнення — це останній день перебування працівника в трудових відносинах з підприємством,
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а не останній робочий день. Адже останній день
його виходу на роботу може й не бути останнім
днем роботи, тому що працівник продовжує
перебувати в трудових відносинах з підприємством також під час відпустки, тимчасової непрацездатності, увільнення від роботи на період
призову під час мобілізації чи строкової військової служби до закінчення особливого періоду,
а також у разі його відсутності з нез’ясованих
причин чи через прогул тощо. Утім, трапляються ситуації, коли все ж постає питання визначення останнього дня роботи працівника.

Звільнення працівника за власним
бажанням
Розірвання трудового договору, укладеного на
невизначений строк, можливе за ініціативою
працівника за статтею 38 КЗпП. Згідно з частиною першою цієї статті працівник має право
розірвати трудовий договір, укладений на неви-
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значений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. У цьому разі в роботодавця виникає запитання, який же день вважати
днем звільнення. У згаданій статті йдеться про
двотижневий строк, проте для правильного його
обчислення слід звернутися до норм статті 2411
КЗпП, у якій зазначено, що строк, обчислюваний
тижнями, закінчується у відповідний день тижня.
Отже, за умови дотримання двотижневого
попередження останній день роботи припадатиме на той самий день тижня, у який працівник письмово попередив роботодавця про
звільнення. Тобто якщо працівник подасть заяву про звільнення, а керівник її завізує в четвер
20 жовтня, то й звільнення відбудеться в четвер,
але через два тижні — тобто 3 листопада. В іншому випадку строк обчислюватиметься з дати,
коли на заяву працівника буде накладено резолюцію керівником підприємства, і вона може не
збігатися з датою, визначеною працівником.

 строк, обчислюваний днями, обчислюється з дня, наступного після того дня, з якого починається строк.
Якщо останній день строку припадає на
святковий, вихідний або неробочий день, то
днем закінчення строку вважається найближчий
робочий день.
Якщо після закінчення строку трудові відносини фактично продовжують тривати хоч
на один день і жодна зі сторін не вимагає їх
припинення, дія строкового трудового договору вважається продовженою на невизначений строк (ст. 391 КЗпП). А отже, може
скластися ситуація, за якої одну посаду обій
матимуть двоє працівників. Вирішувати її
буде складніше, аніж правильно обчислити
строк договору.

Звільнення у зв’язку із закінченням
строку трудового договору

Для припинення трудового договору через відмову працівника від продовження роботи у
зв’язку із зміною істотних умов праці та від переведення на роботу в іншу місцевість разом з
підприємством важливою умовою є попередження працівника в письмовій формі про зміни
в організації виробництва і праці не пізніше ніж
за два місяці. Таким чином, звільнення працівника відповідно до пункту 6 статті 36 КЗпП стане
можливим не раніше закінчення двомісячного
строку попередження. Тому важливо правильно
його визначити.
Згідно з частиною третьою статті 2411 КЗпП
строк, обчислюваний місяцями, закінчується
у відповідне число останнього місяця строку.
Зважаючи на думку авторського колективу коментаря до КЗпП, слова «відповідні», «відповідне», «відповідний» слід розуміти як такі (місяць
і число, число місяця, день тижня), у які відбувся юридичний факт, що спричинив потребу в обчисленні строку. Тому якщо працівника
повідомлено про зміни, наприклад, 19 жовтня,

Звернемо також увагу на звільнення за пунктом 2 статті 36 КЗпП, тобто у зв’язку із закінченням строку трудового договору. Щоб правильно визначити останній день роботи працівника з метою його звільнення на цій підставі,
під час визначення строку трудового договору
слід чітко дотримуватися положень статті 2411
КЗпП, а саме:
 строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року
строку;
 строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця
строку (якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця);
 строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня;
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то днем його звільнення буде 19 грудня. Якщо
кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на місяць, що відповідного числа не має,
строк закінчуватиметься в останній день цього
місяця. Наприклад, якщо роботодавець повідомив працівника 31 липня, то днем його звільнення буде 30 вересня, оскільки 31 вересня в
календарі не існує.
Зауважимо, що строк попередження може
бути й більшим. У такому разі в попередженні
відразу зазначається дата запланованого звільнення працівника.

Звільнення у зв’язку з набранням
законної сили вироком суду
У разі припинення трудового договору у зв’язку
з набранням законної сили вироком суду, яким
працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням)
до позбавлення волі або до іншого покарання,
яке виключає можливість продовження даної
роботи за пунктом 7 статті 36 КЗпП, роботодавець має право видати наказ про звільнення
тільки після того, як отримає вирок суду, що
набрав законної сили. У цьому разі особа підлягає звільненню з посади в триденний строк
з дня отримання підприємством копії відповідного судового рішення. Отже, згідно з пос
тановою Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 днем звільнення в такому разі вважається останній день
фактичного виконання працівником трудових
обов’язків.
Нагадаємо, що обмежень щодо звільнення
працівника, який перебуває у відпустці, чи під
час тимчасової непрацездатності за статтями
36 та 38 КЗпП не передбачено. Тому звільнення в цей період є можливим, на відміну від розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за статтями 40 та 41 КЗпП. Звільнення
працівника з ініціативи роботодавця в період
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його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період
перебування працівника у відпустці не допускається. Проте це правило не поширюється на
випадок повної ліквідації підприємства.

Звільнення з ініціативи роботодавця
Розірвання трудового (в т. ч. строкового) договору з ініціативи роботодавця за пунктом 1
статті 40 КЗпП містить таку умову, як зміна в
організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату працівників.
У разі вивільнення працівників у випадку змін в
організації виробництва і праці про їх наступне
вивільнення попереджають персонально кожного не пізніше ніж за два місяці (ст. 492 КЗпП).
Цей строк обчислюється аналогічно попередженню працівника про зміну істотних умов праці, про що йшлося вище. Роботодавець може
попередити працівника про заплановане вивільнення і раніше ніж за два місяці, але в такому
разі в попередженні необхідно зазначити точну
дату звільнення.
У разі розірвання трудового договору з
ініціативи роботодавця за пунктом 4 статті
40 КЗпП останній день роботи може не збігатися з останнім робочим днем. Деякі фахівці
вважають, що за прогул без поважних причин
(у разі тривалої відсутності працівника на роботі)
звільнення має проводитися останнім днем його
фактичного виходу на роботу, незважаючи на те,
що наказ про звільнення буде видано пізніше.
Зауважимо, що звільнення «заднім» числом
є некоректним та недопустимим. Окрім цього,
фактично до моменту звільнення така особа
залишається працівником підприємства, включається в статистичну звітність, на підприємстві
в табелі обліку робочого часу її відсутність позначається відміткою «ПР» (прогул) або «НЗ»
(нез’явлення на роботу з нез’ясованих причин).
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На думку автора, таке звільнення, як і всі
інші, має відбуватися останнім днем роботи,
а отже, останнім днем перебування працівника в
трудових відносинах з підприємством. Доцільно
зазначити, що в разі розірвання трудового договору цією датою роботодавець нічого не втрачає. Заробітна плата в цей період не нараховується, дні прогулу не включаються в обчислення
днів щорічної відпустки для виплати грошової
компенсації згідно зі статтями 82, 83 КЗпП та
статтями 9, 24 Закону про відпустки.

Припинення трудового договору
у зв’язку зі смертю працівника
Норми про звільнення померлого працівника
законодавство про працю не містить. Тому зміст
наказу має бути максимально коректним, із зазначенням того, що трудові відносини припинено у зв’язку зі смертю працівника.
На підставі отриманого свідоцтва про смерть
працівника роботодавець видає наказ. Датою
припинення трудових відносин буде дата смерті, зазначена у свідоцтві. Як свідчать приклади з
практики, відділ кадрів іноді видає наказ про вик
лючення померлого працівника зі списку особового складу. Проте пунктом 4.3 Інструкції № 58,
яка регулює порядок ведення трудових книжок
працівників, передбачено, що до трудової книжки
померлого працівника вноситься запис: «Роботу
припинено у зв’язку зі смертю». Оскільки записи
в трудовій книжці мають чітко відповідати тексту
наказу, в ньому має бути зазначено про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника, а не про виключення померлого працівника
зі списку особового складу.

Формулювання заяви та наказу про
звільнення
Важливою умовою для розірвання чи припинення трудового договору є правильне формулю-
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вання заяви про звільнення. Вона пишеться, як
правило, від руки і в одному примірнику. Однак
не всі працівники можуть коректно її скласти,
тому відділ кадрів може запропонувати шаблони заяв, до яких заявнику необхідно буде лише
внести свої дані та прохання із зазначенням дати
та особистого підпису. Бажано, щоб зразки таких
заяв були доступними не тільки у відділі кадрів —
їх можна розмістити у відповідному розділі корпоративного порталу, де будь-яка особа зможе з
ними ознайомитись та зберегти при цьому конфіденційність прийнятого рішення.
Не менш важливе значення має й правильне
формулювання наказу про звільнення, адже
зміст наказу та заяви мають відповідати один
одному. Єдиним документом, який визначає
форму такого наказу, є наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації
зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489.
Звертаємо увагу, що в типовій формі № П-4
«Наказ №___ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)» зазначено:
«Звільнити «__»______20__ року», тобто без літери «з». На відміну від форми наказу про прийняття на роботу, працівник звільняється з роботи певною датою (наприклад, «26 жовтня», а не
«з 26 жовтня»). Не слід цим нехтувати, адже від
формулювання залежить правильна дата звільнення.
Крім застосування типової форми наказу,
роботодавець може оформляти своє рішення
на спеціальному бланку (бланку наказу). Та навіть за цієї умови варто звертати увагу на чітке
визначення дати звільнення задля уникнення невірного її тлумачення.

Визначення дня звільнення
Ще однією ситуацією, за якої фахівцям відділу кадрів необхідно правильно визначити день
звільнення, є звільнення працівника в останній
день відпустки. Відповідно до статті 3 Закону
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про відпустки на прохання працівника в разі його
звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому може бути надана невикористана відпустка з наступним звільненням.
Отже, одночасно із заявою про звільнення
працівник може подати заяву про надання йому
невикористаної відпустки або її частини. У такому разі днем звільнення вважатиметься останній
день відпустки. Навіть тоді, коли час відпустки
повністю або частково перевищує строк трудового договору, його чинність продовжується
до закінчення відпустки. Зазвичай ці дві умови
поєднують в одній заяві (про надання відпустки
з наступним звільнення). Але доцільніше оформити дві різні заяви, адже вони є підставами для
видання наказів. Також відповідно до Переліку
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств
та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5, такі накази мають різні строки зберігання.
Окрему увагу слід звернути на звільнення,
день якого може збігатися з вихідним або святковим та неробочим днем. Насамперед зазначимо, що звільнення працівника в такі дні законодавством не заборонено.
Визначення вихідних днів підприємств залежно від режиму роботи та характеру організації виробничого процесу передбачено статтями
67–69 КЗпП, святкових та неробочих — статтею
73 КЗпП.
У разі звільнення працівника у вихідний день
необхідно визначити, чи це вихідний день працівника, який працює за змінним графіком роботи, чи загальновстановлений вихідний день на
підприємстві за п’ятиденного чи шестиденного
робочого тижня. У першому випадку роботодавець має право звільнити працівника без жодних
застережень, адже для адміністрації підприємства цей день є звичайним робочим днем. Окрім
цього, статтею 116 КЗпП передбачено, що при

№ 10 (117) жовтень 2016

звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, провадиться в
день звільнення. Якщо ж працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають
бути виплачені не пізніше наступного дня після
пред’явлення звільненим працівником вимоги
про розрахунок. Отже, норма цієї статті прямо
вказує на те, що звільнення в день, коли працівник не працював, можливе.
У разі збігу дня звільнення з вихідним,
святковим чи неробочим днем, який є таким
і для працівника, і для адміністрації, звільнити працівника можна в найближчий робочий день. Це передбачено частиною п’ятою
статті 2411 КЗпП, в якій зазначено, що якщо
останній день строку припадає на святковий,
вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. Але законодавством не визначено,
який саме день є найближчим — попередній
чи наступний. Зважаючи на викладене, таким днем можна вважати календарний день,
з яким збігається звільнення. Якщо це субота, то звільнити слід у п’ятницю (найближчий
робочий день), якщо це неділя — в понеділок.
Таким чином роботодавець дотримається виконання норм чинного законодавства, а саме
положень статей 47 і 116 КЗпП про видачу
належно оформленої трудової книжки в день
звільнення та проведення з працівником розрахунку.
Звернемо увагу, що запис до трудової книжки працівника в разі звільнення вноситься в день
звільнення і має точно відповідати тексту наказу
(п. 2.4 Інструкції № 58). Окрім цього та зважаючи на те, що днем звільнення вважається останній день роботи, табелювання працівника в цей
день відбувається відповідно до його виходу/невиходу на роботу.
Насамкінець зауважимо, що для простішого
вирішення ситуацій, пов’язаних зі звільненням,
та задля уникнення конфліктів, які можуть призвести до судових спорів, працівнику бажано
заздалегідь визначатися з датою звільнення. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

науковий редактор журналу
«Кадровик України»

На момент призову на військову службу під час мобілізації чоловік не
працював. Після демобілізації, маючи статус учасника бойових дій,
він працевлаштувався, але через чотири місяці роботи захворів. Як
здійснювати оплату листка непрацездатності такого працівника: вона
залежатиме від розміру його страхового стажу чи цей працівник має
певні пільги щодо його оплати?
Насамперед слід наголосити, що для
правильної оплати листка непраце
здатності необхідно переконатися в
тому, що статус працівника як учасника бойових
дій належним чином підтверджено. Для цього він
має надати до відділу кадрів посвідчення про
присвоєння такого статусу. Оскільки на підприємство працівник працевлаштувався вже маючи
такий статус, посвідчення слід було надати під
час прийняття на роботу. Адже згідно з переліком документів, що подаються під час прийняття
працівника на роботу, особи надають також документи, які дають право на трудові пільги та гарантії. Посвідчення про надання статусу учасника бойових дій є саме таким документом. Зауважимо, що воно може бути надано працівником
не тільки під час прийняття на роботу, а й у період роботи.
Згідно з абзацом другим пункту 19 статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни,
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гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551) порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України й брали участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції в період її проведення, визначається постановою КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу учасника
бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення» від 20 серпня 2014 р. № 413.
Для працівників зі статусом учасника бойових дій Закон № 3551 є спеціальним, тому вони
мають право на окремі пільги, однією з яких є
право на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заро-
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бітної плати незалежно від стажу роботи застрахованої особи (п. 11 частини першої ст. 12 Закону № 3551). Тому за умови підтвердження цього
статусу листок непрацездатності працівника в
період роботи буде оплачено в повному обсязі.
Розглянемо також ситуацію, за якої статус
працівника, який надав листок непрацездатності, не підтверджено.
Застраховані громадяни України (а також іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей,
які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода
на обов’язковість якого надана Верховною Радою України) мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Оскільки чоловік є застрахованою особою, яка відповідно до законодавства підлягає
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за
яку сплачується чи сплачувався у встановленому
законом порядку єдиний внесок (п. 3 частини
першої ст. 1 Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р.
№ 2464-VI (далі — Закон № 2464), право на допомогу по тимчасовій непрацездатності йому
надається у формі матеріального забезпечення,
яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у разі настання страхового випадку в період роботи.
Зазвичай оплата листка непрацездатності залежить від страхового стажу працівника, яким є
період (строк), протягом якого особа підлягала
страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та
роботодавцем або нею страхові внески в сумі не
меншій, ніж мінімальний страховий внесок*.
* Тлумачення поняття «мінімальний страховий внесок»
міститься в пункті 5 частини першої статті 1 Закону № 2464.
Отже, це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково
як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір
внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
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Cтраховий стаж для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності обчислюється за нормами частини другої статті 21 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-XIV (далі — Закон № 1105), а отже, за
даними не тільки трудової книжки, а й відомостей, що містяться в системі персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Оскільки працівник, який служив або в
Збройних Силах, або в Національній гвардії, або
в інших військах, на той час не працював, у трудовій книжці відповідного запису немає. Отже,
щоб цей період був зарахований до страхового
стажу, за особу щомісяця мають бути сплачені
страхові внески виходячи з розміру мінімального
страхового внеску.
Для того щоб роботодавець правильно визначив страховий стаж працівника, останній має
надати певні документи для його підтвердження. Така інформація міститься в довідках ОК-5
або ОК-7, яку може отримати кожна застрахована особа за особистим зверненням до органів
ПФУ. Утім, затребувати таку довідку в разі хвороби працівника роботодавець може лише в тієї
особи, яка працює на підприємстві менше шести
місяців. Адже відповідно до частини четвертої
статті 19 Закону № 1105 застраховані особи, у
яких протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по тимчасовій
непрацездатності в розмірі, обчисленому виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на
місяць не вище розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом у місяці настання
страхового випадку.
Незважаючи на те, що служба в Збройних
Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах
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цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ до страхового стажу для оплати листка непрацездатності не зараховується, це не дає роботодавцю
права не враховувати цього стажу. Адже якщо
страхові внески сплачено, цей період може
бути зараховано до страхового стажу.
Таким чином, застрахованим особам допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу, а саме:
 50 % середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

 60 % — від трьох до п’яти років;
 70 % — від п’яти до восьми років.
Якщо страховий стаж особи становить понад вісім років та в інших спеціально визначених законодавством випадках, зокрема ветеранам війни та особам, на яких поширюється
чинність Закону № 3551, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі
100 %.
Отже, якщо працівник підтвердить свій статус учасника бойових дій або якщо його страховий стаж становить більше восьми років,
листок непрацездатності буде оплачено в розмірі 100 %.

На запитання читачів відповідає

Олена Охріменко,

заступник директора департаменту —
начальник управління департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного фонду
України
У грудні 2014 р. особі призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». У січні 2015 р.
її прийнято на посаду державного службовця, а з 14 листопада
2015 р. особа перебуває у відпустці для догляду за онукою до досягнення нею трирічного віку. Чи правомірне припинення виплати пенсії такій особі?
Статтею 54 Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII визначено, що тимчасово, в період з 1 січня
2016 р. по 31 грудня 2016 р. особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),
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які працюють на посадах та на умовах, передбачених, зокрема, Законом України «Про державну службу», призначені пенсії не виплачуються. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.
Водночас у період перебування працюючого пенсіонера у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку він не
припиняє відносин із роботодавцем, але фактично не працює на посаді державного службовця.
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Враховуючи вищевикладене, у період перебування такої особи у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,

що підтверджується відповідним документом,
виплата пенсії має здійснюватися в повному
обсязі.

Особі, яка має звання кандидата медичних наук (диплом видано
11 травня 1994 р. Вищою атестаційною комісією (ВАК) РФ) та
понад 30 років пропрацювала на посадах, які дають право на призначення наукової пенсії, в призначенні такої пенсії відмовлено.
Чим обґрунтована така відмова?
Відповідно до статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» від 26 листопада 2015 р.
№ 848-VIII (далі — Закон № 848) пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику
призначається за наявності страхового стажу,
необхідного для призначення пенсії за віком у
мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», після досягнення чоловіками 62 років за наявності стажу наукової
роботи не менш як 20 років, жінками — пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років.
Крім того, відповідно до статті 31 Закону № 848 до наукових працівників належать,
зокрема, особи, які мають науковий ступінь і
працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою
присуджено науковий ступінь.
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Періоди роботи за спеціальністю відповідно
до групи спеціальностей за галузями наук, з якої
присуджено науковий ступінь, підтверджуються
уточнюючою довідкою підприємства, установи,
організації, в якій працювала особа.
Відповідно частини другої пункту 36 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою КМУ від 7 березня
2007 р. № 423, власники дипломів про наукові
ступені, виданих органами атестації інших держав, набувають прав, що передбачені для власників відповідних дипломів, виданих МОН, лише
після проходження переатестації та нострифікації
(визнання) за процедурою, що встановлює МОН.
Отже, за умови визнання диплому в Україні
та надання уточнюючих довідок з місць роботи
про те, що особа працювала за спеціальністю
відповідно до групи спеціальностей за галузями
науки, з якої присуджено науковий ступінь, із зазначенням підстав їх видачі, буде визначено, чи
має право особа на призначення пенсії за віком
згідно із Законом № 848.
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КАЛЕНДАР

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

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.

ЛИСТОПАД
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

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

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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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   
03.11 День ракетних військ і
артилерії
03.11 День інженерних військ
04.11 День залізничника
06.11 День працівника соціальної
сфери
08.11 Всесвітній день якості
(традиц.)
09.11 Всеукраїнський день
працівників культури та
майстрів народного мистецтва
16.11 День працівників радіо,
телебачення та зв’язку
16.11 День морської піхоти
17.11 День студента
19.11 День скловиробника
19.11 День працівників
гідрометеорологічної служби
20.11 День працівників сільського
господарства
21.11 Всесвітній день телебачення
(традиц.)
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Трудовий договір

Вікторія Галкіна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України», юрист

Строковий трудовий
договір: правила застосування

П

ерше, що необхідно знати про стро
ковий трудовий договір, це те, що він
може укладатися тільки в тих випад
ках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк. Це
означає, що якщо немає підстав для укладен
ня строкового трудового договору, з праців
ником має укладатися безстроковий договір.
Якщо з працівником за його згодою все ж
таки було укладено строковий трудовий до
говір, хоча для цього не було підстав, в разі
звернення працівника до суду такий договір
може бути визнаний безстроковим.
Підставами для укладення строкового тру
дового договору відповідно до статті 23 КЗпП є:
 характер виконуваної роботи;
 умови виконання роботи;
 інтереси працівника;
 інші випадки, передбачені законодав
чими актами.

Характер виконуваної роботи
Трудовий договір укладається на визначений
строк, коли це зумовлено характером роботи,
тобто вона є такою, що не може виконуватися
постійно. Це може бути сезонна або інша ро
бота, що виконується протягом певного часу.
Наприклад, робота гардеробника, оператора
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котельні тощо виконується впродовж певного
сезону, але при цьому не є сезонною з юридич
ної точки зору, адже не входить до списку се
зонних робіт, затвердженого КМУ.
Строк трудового договору в цьому випад
ку може визначатися одразу, а може бути зу
мовлений закінченням виконання роботи.
Умова про строковість трудового догово
ру має бути обов’язково вказана в заяві пра
цівника та наказі про прийняття на роботу
(додатки 1 і 2).

Умови виконання роботи
Строковий трудовий договір може укладати
ся також тоді, коли робота сама по собі не є
строковою, але працівник не може бути при
йнятий на неї безстроково з урахуванням
певних обставин, наприклад, якщо працівник
приймається для заміни тимчасово відсутньо
го працівника. Як правило, в такому випадку
неможливо одразу визначити строк трудового
договору, адже він залежить від часу відсут
ності постійного працівника. Тому в наказі про
прийняття на роботу зазначається, що праців
ник приймається за строковим трудовим до
говором, а сам строк прив’язується до певної
події, наприклад, до виходу на роботу основ
ного працівника (додатки 3 і 4).
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Додаток 1
Директору ПрАТ «Фармтрейд»
Симоненку А. І.
Лазарєва Семена Андрійовича,
який мешкає за адресою:
м. Харків, вул. Шекспіра, 8, кв. 29
Заява
Прошу прийняти мене на роботу оператором котельні 12 жовтня
2015 р. за строковим трудовим договором на час опалювального сезону.
09.10. 2015						

Лазарєв

Додаток 2
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМТРЕЙД»
НАКАЗ
12.10.2016			

м. Харків		

№ 119-К

Про прийняття на роботу
Лазарєва С. А.
ПРИЙНЯТИ:
Лазарєва Семена Андрійовича оператором котельні до адміністративно-господарського відділу з 12 жовтня 2016 р. за строковим трудовим
договором на час опалювального сезону з оплатою праці відповідно до
штатного розпису.
Директор			

Симоненко

А. І. Симоненко

З наказом ознайомлений
Лазарєв С. А. Лазарєв
12.10.2016
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Додаток 3
Директору ПрАТ «Фармтрейд»
Симоненку А. І.
Хоменко Людмили Вікторівни,
яка мешкає за адресою:
м. Харків, вул. Авіахімічна, 50, кв. 108
Заява
Прошу прийняти мене на роботу комірником 20 вересня 2016 р. за
строковим трудовим договором на час відпустки для догляду за дитиною
Шевчук Н. В. до її фактичного виходу на роботу.
20.09.2016						

Хоменко

Додаток 4
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМТРЕЙД»
НАКАЗ
20.09.2016			

м. Харків			

№ 104-К

Про прийняття на роботу
Хоменко Л. В.
ПРИЙНЯТИ:
Хоменко Людмилу Вікторівну комірником до адміністративно-господарського відділу з 20 вересня 2016 р. за строковим трудовим договором
на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Шевчук Н. В. до її фактичного виходу на роботу з оплатою праці відповідно
до штатного розпису.
Директор		

Симоненко

А. І. Симоненко

З наказом ознайомлена
Хоменко Л. В. Хоменко
20.09.2016
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Строковий трудовий договір,
укладений в інтересах працівника
Якщо з певних причин особистого або сімей
ного характеру працівник не може працювати
постійно, він може попросити роботодавця
про укладення строкового трудового дого
вору. У такому випадку строк трудового до
говору обумовлюється за взаємною згодою
роботодавця та працівника.
У наказі обов’язково має бути зазначено,
що трудовий договір укладається в інтересах
працівника. Про це має бути також вказано і
в заяві про прийняття на роботу (додатки 5
і 6). Якщо в жодному документі не буде за
фіксовано, що строковий трудовий договір
укладається в інтересах працівника, він може
бути визнаний безстроковим. При цьому за
значати конкретні обставини, які зумовили
працівника укласти строковий трудовий до
говір, в заяві та наказі про прийняття на робо
ту не потрібно.
Строковий трудовий договір укладається
також у випадках, передбачених законодав

чими актами. Так, ряд законів України перед
бачають укладення з певними працівниками
контракту — особливої форми строкового
трудового договору.

Визначення строку трудового
договору
Якщо трудовий договір укладається на визначе
ний строк, обчислений у роках, місяцях, тижнях
або днях, для з’ясування останнього дня строку
слід керуватися статтею 2411 КЗпП. Відповідно
до неї строк, обчислюваний роками, закінчуєть
ся у відповідний місяць і число останнього року
строку. Наприклад, якщо трудовий договір було
укладено 12 вересня 2016 р. на один рік, то за
кінчиться він 12 вересня 2017 р.
Строк, обчислюваний місяцями, закінчу
ється у відповідне число останнього місяця
строку. Якщо кінець строку припадає на такий
місяць, що не має відповідного числа, строк
закінчується в останній день цього місяця.
Так, трудовий договір, укладений 31 серпня

Додаток 5
Директору ПрАТ «Фармтрейд»
Симоненку А. І.
Берези Марини Олексіївни,
яка мешкає за адресою:
м. Харків, вул. Шота Руставелі, 40, кв. 7
Заява
Прошу прийняти мене на посаду фахівця інформаційного відділу з 4 жовт
ня 2016 р. на вісім місяців за строковим трудовим договором у зв’язку із об
ставинами особистого характеру.
03.10. 2016						
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Додаток 6
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМТРЕЙД»
НАКАЗ
03.10.2016			

м. Харків		

№ 112-К

Про прийняття на роботу
Берези М. О.
ПРИЙНЯТИ:
Березу Марину Олексіївну фахівцем до інформаційного відділу з 4 жовтня
2016 р. на вісім місяців за строковим трудовим договором у зв’язку з обставинами особистого характеру з оплатою праці відповідно до штатного розпису.
Директор			

Симоненко

А. І. Симоненко

З наказом ознайомлена
Береза М. О. Береза
03.10.2016

2016 р. на один місяць, закінчиться 30 вересня
2016 р.
Строк, обчислюваний тижнями, закінчуєть
ся у відповідний день тижня. Якщо трудовий
договір було укладено у четвер, 15 вересня
2016 р. на три тижні, то закінчиться він у чет
вер, 6 жовтня 2016 р.
Строки, які визначаються днями, обчислю
ються з дня, наступного після того дня, з якого
починається строк. Трудовий договір, укладе
ний 3 жовтня 2016 р. на 15 днів, закінчиться
18 жовтня 2016 р.
Якщо останній день строку припадає на
святковий, вихідний або неробочий день, то
днем закінчення строку вважається найближ
чий робочий день. Наприклад, трудовий дого
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вір, укладений 14 вересня 2016 р. строком на
один місяць, закінчиться 17 жовтня 2016 р.,
оскільки 14 жовтня — святковий день, а 15 та
16 жовтня — вихідні.

Статус і права працівників,
прийнятих за строковим трудовим
договором
Працівники, прийняті за строковим трудовим
договором, мають ті ж самі права, що й пра
цівники, які працюють безстроково.
Зокрема, на них повністю поширюється
право на щорічну відпустку, яка становить 24
календарних дні за відпрацьований робочий

Кадровик України

Трудовий договір

рік (ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15
листопада 1996 р. № 504/96-ВР), а також на всі
інші види відпусток, включаючи щорічні додат
кові відпустки, всі види соціальних відпусток,
додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, від
пустки без збереження заробітної плати тощо.
Переведення, переміщення, зміна істотних
умов праці, застосування заохочень і дисциплі
нарних стягнень щодо «строкових» працівни
ків відбуваються відповідно до вимог законо
давства, так само як і для працівників, які пра
цюють за безстроковим трудовим договором.
Працівники, які працюють за строковим
трудовим договором, користуються правом
на допомогу по тимчасовій непрацездатності.
На «строкових» працівників в обов’язковому
порядку ведуться трудові книжки. При цьому
запис про прийняття на роботу не має місти
ти вказівки про строковий характер трудово
го договору. У графі 3 «Відомості про роботу»
трудової книжки записується тільки посада та
підрозділ, до якого приймається працівник, на
приклад: «Прийнято на посаду маркетолога
до відділу маркетингу».

Порядок укладення строкового
трудового договору
Строковий трудовий договір, як і безстроко
вий, оформлюється згідно з вимогами статті
24 КЗпП. Він може укладатися як письмово,
так і усно. Додержання письмової форми є
обов’язковим лише у випадках, перелічених у
частині першій статті 24 КЗпП.
Під час працевлаштування працівник по
дає паспорт, трудову книжку та у випадках,
передбачених законодавством, документ про
освіту, стан здоров’я та інші документи.
Працівник допускається до роботи за
укладеним строковим трудовим договором
після видання наказу роботодавця про прий
няття працівника на роботу та повідомлення
територіального органу Державної фіскаль
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ної служби відповідно до постанови КМУ від
17 червня 2015 р. № 413.

Випробування під час прийняття
на роботу
Відповідно до статті 26 КЗпП випробування
під час прийняття на роботу не може встанов
люватися для осіб, з якими укладається стро
ковий трудовий договір строком до 12 місяців.

Продовження строку договору
До закінчення строку трудового договору за
потреби він може бути продовжений. Для того,
щоб таке продовження було законним, має
бути виконано дві умови:
 працівник дає згоду на продовження
строку трудового договору;
 для продовження строку трудового
договору є підстави, передбачені статтею 23
КЗпП (характер виконуваної роботи, умови її
виконання, інтереси працівника або вимоги
законодавства).
У такому випадку строковий трудовий договір
не стане безстроковим, адже, по-перше, КЗпП не
містить заборон щодо продовження строку тру
дового договору, по-друге, навіть у разі переукла
дення строкового трудового договору, якщо він
переукладається на підставі частини другої статті
23 КЗпП, він не стане безстроковим.
Наприклад, строковий трудовий договір,
укладений на час перебування основної пра
цівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та по
логами, може бути продовжений на час її пе
ребування у відпустці для догляду за дитиною.
Для цього працівник, прийнятий за строковим
трудовим договором, має написати заяву (до
даток 7), на підставі якої видається відповідний
наказ (додаток 8). У наказі зазначається підста
ва продовження строку трудового договору та
його новий строк.
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Додаток 7
Директору ПрАТ «Фармтрейд»
Симоненку А. І.
бухгалтера відділу бухгалтерського
обліку та звітності
Хоменка В. А.
Заява
Прошу продовжити строк трудового договору зі мною на час відпуст
ки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Ващук О. Б.
26.09. 2016						

Переведення на іншу посаду
За потреби працівник, прийнятий за стро
ковим трудовим договором, може бути пе
реведений на іншу посаду або роботу. При
цьому слід зазначити, що трудовий договір із
працівником залишається строковим, якщо
посада або робота, на яку він переводиться,
також передбачає укладення строкового тру
дового договору. Інакше трудовий договір з
працівником стане безстроковим.

Приклад 1
Працівник А. був прийнятий на поса
ду бухгалтера на час відпустки для
догляду за дитиною працівниці Б. До закін
чення строку трудового договору з А. було
надано відпустку для догляду за дитиною
іншій працівниці цього ж відділу, В., яка обій
має посаду заступника головного бухгал
тера. А., за його згодою, було переведено на
цю посаду на час відпустки для догляду за
дитиною В. Трудовий договір з А. залишився
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строковим, але строк трудового договору
тепер прив’язаний до дати виходу на робо
ту В., а не Б.
Приклад 2
Працівник М. був прийнятий на по
саду маркетолога на час відпуст
ки у зв’язку із вагітністю та пологами Н.
До закінчення зазначеної відпустки М. був
переведений на посаду начальника відділу
маркетингу. Посада начальника відділу є
вакантною і не передбачає укладення стро
кового трудового договору. Оскільки М. пе
реведено на цю посаду постійно, трудовий
договір з ним продовжено на невизначений
строк.

Припинення строкового трудового
договору
Закінчення строку трудового договору є під
ставою для його припинення відповідно до
пункту 2 статті 36 КЗпП. Звільнення за цією
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Додаток 8
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМТРЕЙД»
НАКАЗ
26.09.2016

		

м. Харків			

№ 98-К

Про продовження строку трудового
договору з Хоменком В. А.
У зв’язку із закінченням 27 вересня 2016 р. строку трудового договору
з Хоменком В. А., укладеного наказом від 1 червня 2016 р. № 64-К на час
відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами Ващук О. Б., та наданням
Ващук О. Б. з 27 вересня 2016 р. відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку
НАКАЗУЮ:
Продовжити строк трудового договору з Хоменком Віталієм Анатолійовичем, бухгалтером відділу бухгалтерського обліку та звітності, на час перебування бухгалтера цього ж відділу Ващук О. Б. у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку. Останнім днем строку трудового
договору з Хоменком В. А. вважати останній день перебування Ващук О. Б. у
відпустці.
Підстава: заява Хоменка В. А.
Директор

Симоненко		

А. І. Симоненко

З наказом ознайомлений
Хоменко В. А. Хоменко
26.09.2016

підставою не є звільненням за ініціативою ро
ботодавця, тому воно може відбутися і в пері
од тимчасової непрацездатності працівника,
і під час його перебування у відпустці.
Статтями 184 та 1861 КЗпП встановлено
гарантії в разі звільнення за пунктом 2 стат
ті 36 КЗпП для таких категорій працівників:
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 вагітні жінки;
 жінки, які мають дітей віком до трьох
років (або до шести років, у разі перебуван
ні жінки у відпустці, передбаченій частиною
шостою ст. 179 КЗпП);
 одинокі матері за наявності дитини ві
ком до 14 років або дитини інваліда.
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 батьки, які виховують дітей без матері
(в т. ч. у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі);
 опікуни (піклувальники);
 один з прийомних батьків;
 один з батьків-вихователів.
Гарантії полягають в обов’язковому пра
цевлаштуванні в разі звільнення зазначених
категорій працівників у зв’язку із закінченням
строку трудового договору та збереженням
за ними середньої заробітної плати на період
працевлаштування, але не більше трьох мі
сяців з дня закінчення строкового трудового
договору.
Звільнення за пунктом 2 статті 36 КЗпП
оформлюється наказом роботодавця (дода
ток 9) і не потребує заяви працівника. У день
звільнення працівнику видається заповнена
трудова книжка, а також на його вимогу —
копія наказу про звільнення.
Якщо працівник не скористався своїм пра
вом на щорічну або додаткову соціальну від
пустку, під час звільнення йому виплачується
компенсація за невикористані дні відпусток.
Стаття 39 КЗпП передбачає розірвання
строкового трудового договору з ініціативи
працівника. Такий договір підлягає достроко
вому розірванню на вимогу працівника в разі:
 хвороби або інвалідності працівника,
які перешкоджають виконанню роботи за
договором;
 порушення роботодавцем законодав
ства про працю, колективного або трудового
договору;
 у випадках, передбачених частиною
першою статті 38 КЗпП, а саме:
переїзд на нове місце проживання;
переведення чоловіка або дружини на
роботу в іншу місцевість;
вступ до навчального закладу;
неможливiсть проживання в данiй
мiсцевостi, пiдтверджена медичним
висновком;
вагiтнiсть;
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догляд за дитиною до досягнення нею
14-рiчного вiку або дитиною-iнвалiдом;
догляд за хворим членом сiм’ї вiдповiд
но до медичного висновку або iнвалiдом
I групи;
вихiд на пенсiю;
прийняття на роботу за конкурсом;
з iнших поважних причин.
Крім цього, працівник, прийнятий за стро
ковим трудовим договором, може бути звіль
нений також за іншими підставами, передба
ченими КЗпП:
 за угодою сторiн;
 у зв’язку з призовом або вступом
працiвника або власника — фiзичної особи
на вiйськову службу, направлення на альтер
нативну (невiйськову) службу (крiм випадкiв,
коли за працiвником зберiгаються мiсце ро
боти, посада вiдповiдно до частин третьої та
четвертої ст. 119 КЗпП);
 за ініціативою роботодавця (ст. 40,
41 КЗпП) або на вимогу профспiлкового чи
iншого уповноваженого на представництво
трудовим колективом органу (ст. 45 КЗпП);
 у зв’язку з переведенням за його згодою
на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю
або переходом на виборну посаду;
 у зв’язку з вiдмовою працiвника вiд пе
реведення на роботу в iншу мiсцевiсть разом
з пiдприємством, установою, органiзацiєю,
а також вiдмовою вiд продовження роботи
у зв’язку iз змiною iстотних умов працi;
 у зв’язку з набранням законної сили ви
роком суду, яким працiвника засуджено (крiм
випадкiв звiльнення вiд вiдбування покарання
з випробуванням) до позбавлення волi або до
iншого покарання, яке виключає можливiсть
продовження даної роботи;
 у зв’язку з укладенням трудового до
говору (контракту) всупереч вимогам Закону
України «Про запобiгання корупцiї», встанов
леним для осiб, якi звiльнилися або iншим
чином припинили дiяльнiсть, пов’язану з ви
конанням функцiй держави або мiсцевого
Кадровик України
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Додаток 9
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМТРЕЙД»
НАКАЗ
03.10.2016		

м. Харків			

№ 101-К

Про звільнення Станкевич А. Д.
ЗВІЛЬНИТИ:
Станкевич Аллу Дмитрівну, прибиральника виробничих приміщень, 3 жовтня
2016 р. у зв’язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 статті 36
КЗпП України.
Виплатити Станкевич А. Д. компенсацію за 11 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки.
Директор		

Симоненко		

А. І. Симоненко

З наказом ознайомлена
Станкевич А. Д. Станкевич
03.10.2016

самоврядування, протягом року з дня її при
пинення;
 з пiдстав, передбачених Законом Украї
ни «Про очищення влади»;
 з пiдстав, передбачених контрактом.

Коли строковий трудовий договір
стає безстроковим
За певних умов строковий трудовий договір
може стати безстроковим. Ці умови наведено
в статті 391 КЗпП:
 якщо після закінчення строку трудового
договору трудові відносини фактично трива
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ють і жодна із сторін не вимагає їх припинен
ня, дія цього договору вважається продовже
ною на невизначений строк;
 трудові договори, що були переукладені
один чи декілька разів, за винятком випадків,
передбачених частиною другою статті 23 КЗпП,
вважаються такими, що укладені на невизначе
ний строк.
Отже, для того щоб не допустити перетво
рення строкового трудового договору на без
строковий, у день закінчення строку договору
роботодавець має видати наказ про звільнення
працівника з роботи. Якщо цього не станеться,
а працівник не вимагатиме припинення догово
ру й наступного дня вийде на роботу, він вважа
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тиметься таким, що працює безстроково, і його
вже не можна буде звільнити у зв’язку із закін
ченням строку трудового договору.
Що стосується переукладення строкових
трудових договорів, статтею 391 КЗпП передба
чено, що переукладені трудові договори стають
безстроковими за винятком випадків, передба
чених частиною другою статті 23 КЗпП. Нага
даємо, що ця стаття містить вичерпний перелік
застосування строкових трудових договорів:
«Строковий трудовий договiр укладається у ви
падках, коли трудовi вiдносини не можуть бути
встановленi на невизначений строк з урахуван
ням характеру наступної роботи, або умов її
виконання, або iнтересiв працiвника та в iнших
випадках, передбачених законодавчими акта
ми». Тобто укладення строкового трудового
договору в інших випадках, аніж тих, що перед
бачені статтею 23 КЗпП, є незаконним, а отже,
такий трудовий договір є безстроковим, навіть
без переукладення.

Чи може безстроковий трудовий
договір стати строковим
Таке питання часто виникає на практиці у ви
падках, якщо потрібно перевести працівника
на іншу посаду, яка передбачає укладення
строкового трудового договору.
Наприклад, працівника переводять на
іншу посаду у зв’язку з необхідністю заміни
тимчасово відсутнього працівника. На думку
автора, у зв’язку з тим, що КЗпП не передба
чає можливості перетворення безстрокового
трудового договору на строковий, в такому
випадку слід оформлювати тимчасове пере
ведення на іншу роботу відповідно до статті
33 КЗпП. Таке переведення відбувається за
згодою працівника, а його строк не обмежу
ється. Отже, працівник може бути переведе
ний тимчасово на іншу посаду, наприклад, на
час перебування працівника, який її обіймає,
у відпустці для догляду за дитиною до досяг
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нення нею трирічного віку. Незважаючи на
досить тривалий строк цього переведення,
воно все ж є тимчасовим. Після закінчення
строку переведення працівник повертається
на ту ж посаду, яку він обіймав до цього.

Особливості укладення строкового
трудового договору на «декретні»
посади
Найчастіше потреба в укладенні строкового
трудового договору виникає в разі перебуван
ня постійної працівниці у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами або у відпустці для до
гляду за дитиною до досягнення нею триріч
ного віку (які часто називають «декретними»
відпустками). Іноді ситуація ускладнюється
тим, що працівниця, прийнята за строковим
трудовим договором на «декретну» посаду,
також іде у відпустку для догляду за дитиною,
таким чином утворюються «подвійні декретні
посади» або навіть «потрійні декретні поса
ди». Зазвичай при цьому створюється плу
танина із строками, і стає незрозуміло, хто ж
має залишитись на цій посаді після закінчення
строкових трудових договорів з усіма особа
ми, які її обіймають.
Щоб уникнути плутанини, слід чітко за
значати строк трудового договору в наказі
про прийняття на роботу. При цьому строк
може бути обумовлений не тільки відпусткою
працівниці, яка була прийнята на цю посаду
першою, а й відпустками інших працівників,
прийнятих після неї.
У листі Мінпраці та соцполітики України
від 1 березня 2010 р. № 39/06/186-10 міс
тяться роз’яснення щодо звільнення жінок,
зазначених у частині третій статті 184 КЗпП.
Зокрема, в ньому зазначено, що розрив у часі
між звільненням за пунктом 2 статті 36 КЗпП
та працевлаштуванням в даному випадку не
допускається. Однак відносини між робо
тодавцем та працівницею з дня закінчення
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строку трудового договору мають певну спе
цифіку. Передбачено збереження за жінкою
на час працевлаштування середньої заробіт
ної плати, але не більше ніж на три місяці «з
дня закінчення строку трудового договору», а
не з дня звільнення. Отже, на думку фахівців
Мінпраці та соцполітики, формулювання «з
дня закінчення строку трудового договору»
не дає роботодавцю права звільнити жінку.
Він має тільки її попередити, що після за
кінчення строку трудового договору вона не
буде допущена до роботи і що на період по
шуку підходящої роботи вона може перебу
вати вдома й має з’явитися на підприємство,
коли буде можливість її працевлаштувати для
продовження роботи (в разі працевлаштуван
ня на цьому підприємстві) або для отримання
трудової книжки та розрахунку по заробітній

платі (в разі працевлаштування на іншому
підприємстві).
Якщо працівниця відмовилась від праце
влаштування за спеціальністю без поважних
причин, її може бути звільнено з роботи на
підставі пункту 2 статті 36 КЗпП, незважаючи
на те що після закінчення строку трудового
договору минуло два, три місяці або більше
часу. У даному випадку строковий трудовий
договір не трансформується у безстроковий,
оскільки після закінчення його строку мала
місце вимога роботодавця щодо припинен
ня трудового договору. Вимога може бути
оформлена в довільній формі. У додатку 10
наведено зразок повідомлення про закінчен
ня строку трудового договору та початок пе
ріоду працевлаштування для одинокої матері,
яка має дитину віком до 14 років. 

Додаток 10
Башинській Тетяні Юріївні,
касиру магазину № 9
Повідомлення
Шановна Тетяно Юріївно, повідомляємо Вам, що 12 жовтня 2016 р.
закінчується строк трудового договору, укладеного між Вами та ТОВ «Колосок». У зв’язку з цим 12 жовтня 2016 р. є останнім днем Вашої роботи.
З 13 жовтня Ви не будете допущені до виконання роботи. До вирішення
питання Вашого подальшого працевлаштування за Вами буде збережено
середній заробіток на час працевлаштування, але не більше ніж протягом
трьох місяців з дня закінчення строку трудового договору.
Директор ТОВ «Колосок»		

Янківський

С. А. Янківський

Повідомлення отримала
Башинська Т. Ю. Башинська
10.10.2016
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Приклад
Працівниця № 1 обіймала посаду
бухгалтера. Після надання їй від
пустки для догляду за дитиною на час її від
сутності було прийнято працівницю № 2,
яка згодом також пішла в «декрет». Після
цього було прийнято на роботу працівницю
№ 3. Строк трудового договору з нею має
обмежуватися як відпусткою працівниці
№ 1, так і працівниці № 2. Тобто в наказі
про прийняття на роботу має бути зазна
чено: «Прийняти за строковим трудовим
договором на час перебування у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (ПІБ працівниці № 1) та
(ПІБ працівниці № 2) до фактичного вихо
ду на роботу (ПІБ працівниці № 1) або (ПІБ
працівниці № 2).
Якщо працівниця № 1 вийде на роботу, це
означатиме закінчення строку трудового
договору як з № 2, так і з № 3. При цьому
одразу звільнити можна буде лише праців
ницю № 3 (за умови, що ця працівниця не під
падає під дію ст. 184 КЗпП). А от працівницю
№ 2 можна звільнити тільки з подальшим
працевлаштуванням (якщо вона на той час
ще перебуватиме у відпустці для догляду за
дитиною до трьох (шести) років).
Якщо в день закінчення відпустки працівни
ці № 1 було звільнено з роботи працівницю
№ 3, а щодо працівниці № 2 жодних дій не
було вчинено (не було оформлено письмової
вимоги щодо припинення трудового догово
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ру за п. 2 ст. 36 КЗпП), трудовий договір з
№ 2 стане безстроковим. Після закінчення
відпустки для догляду за дитиною працівни
ці № 2 вона вийде на роботу на ту ж посаду.
Це означатиме, що на одній посаді працюва
тимуть одночасно дві людини, обидві — за
безстроковим трудовим договором. Тобто
звільнити працівницю № 2 за пунктом 2
статті 36 буде вже неможливо.
Виходом із цієї ситуації (якщо немає мож
ливості одну із двох працівниць перевести
за її згодою на іншу посаду) буде скоро
чення чисельності працівників (п. 1 ст. 40
КЗпП). Звісно, воно стане можливим лише
тоді, коли обидві працівниці вийшли на ро
боту і не перебувають у відпустці для до
гляду за дитиною до трьох або шести ро
ків і на них не розповсюджуються гарантії
статті 184 КЗпП. Під час скорочення чи
сельності враховується переважне право
залишення на роботі, але воно залежить
тільки від рівня кваліфікації й продуктив
ності праці працівників, а не від того,
хто був прийнятий на цю посаду раніше.
За рівних умов продуктивності праці й
кваліфікації перевага в залишенні на ро
боті надається працівникам, вказаним у
статті 42 КЗпП. Тобто якщо працівниця
№ 2 матиме більш високу кваліфікацію й
продуктивність праці, саме вона може за
лишитись на цій посаді, незважаючи на те
що працівниця № 1 була прийнята на неї
раніше.
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Пільги працівникам

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Працівник-донор:

оформлення, оплата, пільги
та гарантії
Донор — це людина, яка добровільно здає свою кров, щоб допомогти іншим.
Зрозуміло, що він має бути здоровим і не похилого віку. Тому донорами в
основному є громадяни працездатного віку, більшість з яких працює на підприємствах, в установах чи організаціях. За такий благородний вчинок держава гарантує донору захист його прав і охорону здоров’я, а також надає
певні пільги. Детальніше про це та порядок оформлення й оплати днів донорства — у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР
(далі — Закон № 239/95);
Положення про порядок видачі посвідчення донора крові та (або) її компонентів, затверджене
постановою КМУ від 15 грудня 1997 р. № 1407 (далі — Положення № 1407);
 Порядок оплати давання донорами крові та (або) її компонентів, затверджений постановою
КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1821 (далі — Порядок № 1821);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 8 люто
го 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100);
наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової документа
ції, що використовується в закладах служби крові» від 7 липня 2003 р. № 301 (далі — Наказ № 301);
 Порядок медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2005 р. № 385 (далі — Порядок № 385);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статис
тики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).
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Хто може бути донором
Основні права й обов’язки донорів, а також
питання їх соціального захисту на підпри
ємствах, в установах та організаціях визна
чені Законом № 239/95. Згідно з частиною
другою статті 2 цього Закону донором може
бути будь-який дієздатний громадянин Укра
їни віком від 18 років, який пройшов медич
не обстеження та не має протипоказань до
давання крові (її компонентів), визначених
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров’я.
Отже, законодавство висуває до донорів дві
вимоги: вік та показники здоров’я. Тому якщо
на підприємстві працюють неповнолітні пра
цівники, керівництво має розуміти, що дні до
норства воно не може влаштовувати. Що сто
сується найбільш поширених протипоказань
до давання крові, то серед них можна назвати
інфекційні захворювання, зокрема вірусний ге
патит, туберкульоз, вірус імунодефіциту люди

ни (ВІЛ), а також захворювання крові, серцевосудинні захворювання тощо.
Документом, який підтверджує факт того,
що людина є донором, вважається посвідчен
ня донора крові та (або) її компонентів. Форму
бланка цього посвідчення затверджено Поло
женням № 1407.
За особистим рішенням донора крові (її ком
понентів) він може здавати її безоплатно або з
оплатою її вартості. Донори, які здійснили без
оплатне давання крові у кількості 40 разових
максимально допустимих доз або плазми крові
в кількості 60 разових максимально допусти
мих доз, отримують статус Почесного донора
України. Їм вручається нагрудний знак «Почес
ний донор України» (частина друга ст. 12 Закону
№ 239/95). Донори, які безоплатно здали кров
(її компоненти) в кількості 100 і більше разових
максимально допустимих доз, мають право на
державні нагороди України.
Наявність у працівника посвідчення донора
крові (Почесного донора України) дає йому пра
во на отримання відповідних пільг та гарантій.

Додаток 1
Зразок заяви працівника про надання днів донорства

Заява

Директору
ТОВ «Континент»
Козаченку О. І.
головного технолога
Кравченка С. П.

Прошу Вас увільнити мене від роботи 13 жовтня 2016 р. для прохо
дження медичного обстеження та безоплатного давання крові й надати
один день відпочинку 17 жовтня 2016 р.
Довідку медичного закладу про давання крові та проходження медично
го обстеження зобов’язуюсь надати не пізніше 17 жовтня 2016 р.
10.10.2016
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Документальне оформлення днів
донорства
Працівник, який планує здавати кров, зобов’я
заний повідомити про це адміністрацію підпри
ємства (частина перша ст. 14 Закону № 239/95).
Він має написати письмову заяву про свій намір
пройти медичне обстеження та здати кров (її ком
поненти) й подати таку заяву до відділу кадрів не
пізніше ніж за три дні до дня медичного обсте
ження (воно проводиться перед даванням крові
або її компонентів). У заяві працівник-донор по
винен вказати, коли він планує використати до
датковий день відпочинку (додаток 1).
Також законодавством встановлено випад
ки, коли зазначену заяву подавати не потрібно
(ст. 19 Закону № 239/95). Зокрема, заява про
намір здати кров (її компоненти) не подається,
якщо працівник-донор:
 здійснює цю процедуру під час відпустки
або відрядження;
 прийняв рішення здати кров (її компонен
ти) у зв’язку з терміновою необхідністю надати
невідкладну медичну допомогу хворому;
 здає кров (її компоненти) у зв’язку із ситу
ацією, пов’язаною з виникненням стихійного
лиха, аварії, катастрофи, епідемії тощо на всій
території України або в окремих її районах.
Отримавши від працівника заяву про намір
здати кров (її компоненти), керівник підпри
ємства зобов’язаний відпустити його з роботи
в дні медичного обстеження та здавання крові
або її компонентів (ст. 6 Закону № 239/95). Ви
нятком можуть бути лише випадки, коли відсут
ність цього працівника на робочому місці в дні,
які він вказує в заяві, може призвести до загрози
життю чи здоров’ю людей.
Отже, якщо в дні донорства працівник-донор
не має жодних термінових завдань і його відсут
ність на роботі не зашкодить іншим людям, то
видається наказ по підприємству про увільнен
ня працівника від роботи в дні донорства та
надання йому додаткового дня відпочинку (до
даток 2).
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Наступного дня після здавання крові (її
компонентів) (хоча законодавством і не визна
чено, в який саме день) працівник має надати
адміністрації підприємства довідку від медич
ного закладу, де він проходив медичне обсте
ження і здавав кров (її компоненти).
Зауважимо, що працівник може надати до
відку однієї з двох форм, затверджених Наказом
№ 301. Так, якщо працівник-донор пройшов
медичне обстеження і здав кров, йому видаєть
ся довідка за формою 435/о «Довідка щодо на
дання донорам пільг». Якщо працівник пройшов
тільки медичне обстеження, але з якихось при
чин (за медичними показниками чи з технічних
причин) кров не здав, він отримує довідку за
формою 436/о «Довідка щодо обстеження до
нора». Зрозуміло, що в разі надання працівни
ком довідки такої форми він не матиме права на
передбачені законодавством для донорів пільги
та компенсації, а тільки на увільнення від роботи
в день медичного обстеження.
Припускаємо, що з метою отримання таких
пільг та компенсацій окремі працівники намага
тимуться зловживати досить частим здаванням
крові. Разом з тим законодавством встановлено
конкретний інтервал між процедурами давання
крові — 60 календарних днів (додаток 4 до По
рядку № 385). Тому керівнику підприємства до
цільно доручити відділу кадрів вести облік днів
донорства, щоб працівники дотримувалися вка
заного інтервалу.

Пільги для працівників-донорів
Ще одним обов’язком керівництва підприєм
ства є вирішення питання стосовно надання
працівнику-донору передбачених законодав
ством пільг і компенсацій. Як зазначалося вище,
підставою для цього є надана працівником до
відка за формою 435/о.
Пільги для донорів визначено статтями 9 і
10 Закону № 239/95 та частково статтею 124
КЗпП. Серед них:
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Додаток 2
Зразок наказу про увільнення від роботи
та надання додаткового дня відпочинку донору
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНЕНТ»
НАКАЗ
12.10.2016 			

м. Київ 			

№ 129-К

Про увільнення від роботи
та надання додаткового дня відпочинку
Кравченку С. П.
У зв’язку із проходженням 13 жовтня 2016 р. головним технологом Кравченком С. П. медичного обстеження та безоплатним даванням крові
НАКАЗУЮ:
1. Кравченка С. П. увільнити від роботи 13 жовтня 2015 р. для медичного обстеження і давання крові.
2. Надати Кравченку С. П. додатковий день відпочинку зі збереженням середньої
заробітної плати 17 жовтня 2016 р. відповідно до статті 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР.
Підстави: 1. Заява Кравченка С. П. від 10.10.2016 р.
2. Довідка медичного закладу від 13.10.2016 р. № 10-152/2.
Директор			

Козаченко		

 увільнення від роботи в дні медичного
обстеження та давання крові (її компонентів).
Працівник, який є або виявив бажання стати
донором, увільняється від роботи на підпри
ємстві (незалежно від його форми власності) в
дні медичного обстеження та давання крові (її
компонентів) зі збереженням за такі дні серед
нього заробітку. В табелі обліку використання
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робочого часу щодо такого працівника в дні ме
дичного обстеження та давання крові простав
ляється позначка «ІН» — інший невідпрацьова
ний час (цифровий код 22).
Якщо повнолітній працівник-донор поєднує
роботу з навчанням і є студентом вищого на
вчального закладу або учнем професійного на
вчально-виховного закладу, в дні донорства він
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звільняється також від занять у таких закладах
(частина перша ст. 9 Закону № 239/95);
 додаткові дні відпочинку та відпустки.
Після кожного дня давання крові (її компо
нентів), у т. ч. у разі давання їх у вихідні, святкові та
неробочі дні, донору надається додатковий день
відпочинку зі збереженням за ним середнього за
робітку (частина друга ст. 9 Закону № 239/95). За
бажанням працівника цей день може бути при
єднано до щорічної відпустки або використано в
інший час протягом року після дня давання крові
(її компонентів). Зразок наказу про надання до
даткового дня відпочинку за дні донорства разом
зі щорічною відпусткою наведено в додатку 3.
Якщо за погодженням з керівництвом під
приємства донор був залучений до роботи в
день давання крові, йому за бажанням надаєть
ся інший день відпочинку зі збереженням за ним
середнього заробітку (частина третя ст. 9 Закону
№ 239/95). Якщо працівник-донор здавав кров
(її компоненти) у період щорічної відпустки, ця
відпустка продовжується на відповідну кількість
днів з урахуванням надання працівнику додатко
вого дня відпочинку за день давання крові (час
тина четверта ст. 9 Закону № 239/95).
Зауважимо, що стосовно надання донору днів
відпочинку у двох останніх випадках свою дум
ку висловило й Міністерство праці та соціаль
ної політики України в листі від 2 квітня 2010 р.
№ 90/13/116-10. У ньому, зокрема, відомство
уточнило, що в разі залучення донора до роботи
в день давання крові (її компонентів) або даван
ня донором крові в період щорічної відпустки він
має право на два додаткових дні відпочинку. При
цьому Мінпраці звернуло увагу на те, що тільки в
разі погодження із керівництвом підприємства
виходу на роботу в день донорства працівнику
слід надати два дні відпочинку зі збереженням
за ним середнього заробітку, які він за бажанням
може приєднати до щорічної відпустки. Якщо по
годження виходу на роботу не було, тобто праців
ник не писав заяви про увільнення його від роботи
в день давання крові, йому надається один додат
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ковий день відпочинку зі збереженням за ним се
реднього заробітку. В табелі обліку використання
робочого часу додатковий день відпочинку за день
донорства позначається також «ІН» — інший невід
працьований час (цифровий код 22);
 безоплатне харчування в дні донорства.
У день давання крові (її компонентів) донор
забезпечується безкоштовними сніданком та
обідом (частина сьома ст. 9 Закону № 239/95).
При цьому забезпечення донора продуктами
харчування через магазин законодавством не
передбачено;
 додаткові пільги за систематичне без
оплатне здавання крові (її компонентів).
Працівникам-донорам, які протягом року
безоплатно здали кров або її компоненти в су
марній кількості, що дорівнює двом разовим
максимально допустимим дозам, допомога по
тимчасовій непрацездатності у зв’язку із за
хворюванням виплачується в розмірі 100 % се
редньої заробітної плати донора незалежно від
стажу роботи. Така пільга донорам надається
протягом року після здачі крові (її компонентів)
у зазначеній кількості (частина перша ст. 10 За
кону № 239/95).
Також протягом року після здачі крові (її
компонентів) у сумарній кількості, що дорівнює
двом разовим максимально допустимим дозам,
донори мають право першочергового придбан
ня путівок для санаторно-курортного лікування
за місцем роботи або навчання та першочер
гового лікування в закладах охорони здоров’я,
що перебувають у державній власності (частина
третя ст. 10 Закону № 239/95).
Зауважимо, що законодавством не визначено
механізму підтвердження працівником-донором
кількості зданої крові для одержання вказаних
додаткових пільг. Але, на думку автора, праців
ник як зацікавлена особа має в такому випадку
надати відповідну довідку з медичного закладу,
де здійснювалося кровоздавання, оскільки тільки
там є дані про кількість зданої ним крові (її компо
нентів). Оскільки працівнику-донору відомі дози
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Додаток 3
Зразок наказу про надання донору додаткового дня відпочинку
разом з відпусткою
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТИНЕНТ»
НАКАЗ
20.10.2016 			

м. Київ 			

№ 131-К

Про надання відпустки
На підставі статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР
НАДАТИ:
Петренко Валентині Петрівні, бухгалтеру по заробітній платі, щорічну основну відпустку за період роботи з 12 березня 2015 р. по 11 березня 2016 р. на 24 календарних
дні та один додатковий день відпочинку відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР з 4 листопада 2016 р.
Підстави: 1. Графік відпусток працівників ТОВ «Континент».
2. Заява Петренко В. П. від 19.10.2016 р.
3. Довідка медичного закладу від 16.05.2016 р. № 05-27/3.
Директор			

Козаченко 		

зданої ним крові, то після того, як їх сумарна кіль
кість дорівнюватиме двом разовим максимально
допустимим дозам, він може одразу взяти про це
довідку, на підставі якої підприємство надаватиме
йому передбачені законодавством пільги.
Крім вказаних пільг керівництво підприєм
ства може встановити для своїх працівників-до
норів й інші додаткові пільги (частина четверта
ст. 10 Закону № 239).
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Пільги для працівників — почесних
донорів
Для осіб, що мають статус Почесного донора
України, статтею 13 Закону № 239/95 передба
чено значно більше пільг, ніж для «звичайних»
донорів. Але відзначимо, що більша частина з
них надається не за місцем роботи працівника —
Почесного донора, відповідно, підприємство, де
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він працює, не має стосунку до надання таких
пільг. Зокрема, Почесні донори України мають
право на безплатне позачергове лікування та
зубопротезування у закладах охорони здоров’я
загальнодержавної та комунальної власності,
пільгове придбання ліків (зі знижкою 50 % їх вар
тості) за рецептами, виданими закладами охоро
ни здоров’я загальнодержавної та комунальної
власності, позачергове забезпечення протезами
та іншими протезно-ортопедичними виробами
в порядку, встановленому КМУ, отримання над
бавки до пенсії в розмірі 10 % від затвердженого
прожиткового мінімуму на одну особу в розра
хунку на місяць, отримання пільгових позик для
будівництва індивідуального житла тощо.
У свою чергу керівництво підприємства, де
працює Почесний донор, окрім надання йому
всіх зазначених вище пільг, передбачених для до
норів, має пам’ятати, що працівник — Почесний
донор має право на:
 першочергове придбання за місцем ро
боти (або навчання) путівок для санаторно-ку
рортного лікування;
 використання чергової щорічної оплачу
ваної відпустки в зручний для нього час.
Також для такої категорії працівників під
приємство може самостійно встановити й інші
додаткові пільги.

Державні гарантії для працівниківдонорів
Державою також встановлено певні гарантії для
працівників-донорів (ст. 8 Закону № 239/95).
Посадові особи установ та закладів охорони
здоров’я, що здійснюють забір крові (її компо
нентів), зобов’язані поінформувати донора не
лише про його обов’язки та порядок здійснення
донорської функції, а й про його права та гаран
тії, які вказані нижче.
 Безоплатне медичне обстеження.
Медичне обстеження, яке донор має обо
в’язково пройти перед здаванням крові та її
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компонентів, а також видача довідок про стан
його здоров’я здійснюються безоплатно (части
на третя ст. 8 Закону № 239/95).
 Обов’язкове державне страхування.
Донор підлягає обов’язковому державному
страхуванню на випадок зараження його інфек
ційними хворобами, виникнення інших хвороб
чи розладу здоров’я у зв’язку з виконанням до
норської функції. Порядок та умови такого стра
хування встановлюються КМУ (частина четвер
та ст. 8 Закону № 239/95).
 Відшкодування шкоди, заподіяної здо
ров’ю донора під час давання крові.
Донору в порядку, встановленому законо
давством, відшкодовується шкода, заподіяна
йому ушкодженням здоров’я під час вико
нання донорської функції. При цьому вра
ховуються додаткові витрати на лікування,
посилене харчування та на інші заходи, спря
мовані на його соціально-трудову та профе
сійну реабілітацію (частина п’ята ст. 8 Закону
№ 239/95).
 Прирівнювання отриманої інвалід
ності до інвалідності внаслідок трудового
каліцтва.
Якщо у зв’язку із виконанням донорської
функції працівник-донор отримав інвалід
ність, вона прирівнюється до інвалідності
внаслідок трудового каліцтва чи професійно
го захворювання (частина шоста ст. 8 Закону
№ 239/95).
 Призначення пенсії членам сім’ї донора
в разі його смерті.
У разі смерті донора, що настала вна
слідок виконання донорської функції, чле
нам сім’ї померлого, які перебували на його
утриманні, призначається пенсія у зв’язку
із втратою годувальника. Така пенсія при
значається в порядку та на умовах, вста
новлених законодавством для призначен
ня пенсії сім’ї годувальника, який помер
внаслідок трудового каліцтва чи профе
сійного захворювання (частина сьома ст. 8
Закону № 239/95).
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Виплати та компенсації працівникудонору
Як зазначалося вище, за дні давання крові (її
компонентів) працівникові законодавством га
рантовано декілька виплат. Здійснюються вони
з різних джерел: одні проводить заклад охорони
здоров’я, де працівник здавав кров, інші — під
приємство, де він працює.

Оплата за кров (її компоненти)
Згідно з пунктом 1 Порядку № 1821 давання
крові (її компонентів) за особистим визначен
ням працівника-донора може здійснюватися як
безоплатно, так і з оплатою. Якщо донор вирі
шить здавати кров (її компоненти) за плату, то
кошти йому виплачує спеціалізований заклад
(установа) переливання крові або відповідний
підрозділ закладу охорони здоров’я, в яких він
здавав кров (її компоненти). Перелік таких зак
ладів визначений частиною першою статті 15
Закону № 239/95.
Давання крові оплачується донорові з розра
хунку 160 грн за один літр крові (п. 3 Порядку
№ 1821). Крім того, Порядком № 1821 встанов
лено розцінки й на інші компоненти крові. Кош
ти за здану кров (її компоненти) донор отримує
безпосередньо в день донорства (п. 11 Порядку
№ 1821).
Підпунктом 165.1.33 ПКУ визначено, що сума,
отримана платником податку за здавання ним кро
ві, інших видів донорства, яка виплачується з бю
джету чи бюджетною установою, не включаються
до складу його загального місячного (річного) опо
датковуваного доходу. Отже, з коштів, отриманих
працівником від вказаних медичних закладів за
здавання крові (її компонентів), не утримується ані
податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), ані вій
ськовий збір (ВЗ). Також на ці кошти не нарахову
ється єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Компенсація вартості харчування
Передбачені для донора в день давання крові
(її компонентів) безкоштовні сніданок та обід
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оплачуються за рахунок коштів закладу охоро
ни здоров’я, який здійснює взяття в нього крові
(її компонентів). Якщо вказаний медичний зак
лад не може забезпечити донора таким харчу
ванням (наприклад, не може їх організувати на
своїй території), він має відшкодувати донору
готівкову вартість відповідних наборів харчу
вання, тобто виплатити грошову компенсацію.
Норми харчування донорів та рекоменда
ції щодо складання відповідних наборів про
дуктів затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я.
Вартість наборів продуктів для харчування до
норів встановлюється обласними та Київською
міськими державними адміністраціями, органа
ми виконавчої влади областей та міста Києва.
Компенсація вартості харчування в день
донорства виплачується в касі медичного зак
ладу, в якому працівник-донор здавав кров (її
компоненти). Виплату коштів можна відобра
жати як в окремих видаткових ордерах, так і в
загальній щоденній відомості на видачу готівки
(замість видаткових касових ордерів), — залеж
но від кількості донорів, які отримують кошти
протягом дня. Головне, щоб у цих документах
були вказані необхідні відомості щодо кожного
донора: його прізвище, ім’я та по батькові, рек
візити паспорта й документа, який підтверджує
здавання крові, сума виплаченої готівки, засвід
чена підписом донора.
Що стосується оподаткування суми компен
сації, то, як правило, донори здають кров (її ком
поненти) тільки в державних спеціалізованих
установах і закладах переливання крові та від
повідних підрозділах закладів охорони здоров’я,
що належать до сфери управління центрального
органу виконавчої влади, який забезпечує фор
мування державної політики у сфері охорони
здоров’я. Вказані заклади повинні виплачувати
(виплачують) компенсації за рахунок коштів,
передбачених кошторисами витрат на їх утри
мання та в межах затверджених бюджетних
асигнувань. У такому разі вони дотримуються

Кадровик України

Пільги працівникам

встановлених державними адміністраціями та
органами виконавчої влади норм вартості хар
чування донорів у день донорства, і сума ком
пенсації, так само як і оплата за кров (її компо
ненти), на підставі підпункту 165.1.33 ПКУ не
включаються до складу загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу працівникадонора і, відповідно, не оподатковується.
Зауважимо, що в зазначеній нормі ПКУ пря
мо не йдеться про компенсацію донору вартос
ті харчування. Там вказано, що до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включається, зокрема,
«сума, отримана платником податку за зда
вання ним крові…». У свою чергу компенсація
за харчування в день донорства також пов’язана
саме зі здаванням крові, й іншим особам вона не
надається. До того ж ця компенсація, як і опла
та за кров, виплачується за рахунок бюджетних
коштів. Тому є всі підстави застосовувати норми
підпункту 165.1.33 ПКУ в разі її оподаткування.
Припускаємо, що трапляються випадки зда
вання працівником-донором крові (її компонен
тів) і в приватному медичному закладі, де йому
виплачується значно більша сума компенсації за
харчування. Але такі випадки не розглядатимемо,
оскільки це не передбачено законодавством.

Виплата середнього заробітку
Виплата середньої заробітної плати за дні до
норства та відпочинку після них здійснюється
за рахунок коштів підприємства, де працює
працівник-донор. Зазначені кошти належать до
таких, що спрямовані на благодійну діяльність.
Підприємство може включати їх до складу ви
трат і в бухгалтерському, і в податковому обліку.
Відповідно до підпункту 2.2.12 Інструкції
№ 5 оплата працівникам-донорам днів об
стеження, здавання крові та відпочинку, що
надаються після кожного дня здавання крові
або днів, приєднаних за бажанням працівника
до щорічної відпустки, належить до додатко
вої заробітної плати та включається до фонду
оплати праці. Тому із суми середнього заро
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Приклад 1
Кравченко С. П., головний тех
нолог ТОВ «Континент», здавав
кров 13 жовтня 2016 р. і в заяві про увіль
нення від роботи в цей день попросив на
дати йому додатковий день відпочинку
17 жовтня 2016 р.
У цьому випадку день донорства (13 жовт
ня 2016 р.) та додатковий день відпочинку
(17 жовтня 2016 р.) припадають на один
календарний місяць. Отже, для оплати цих
днів середній заробіток слід розраховувати,
виходячи із виплат за серпень – вересень
2016 р.
Приклад 2
Петренко Валентина Петрівна,
бухгалтер по заробітній платі,
здавала кров 16 травня 2016 р. і в заяві
про увільнення від роботи в цей день по
просила приєднати додатковий день від
починку до відпустки в листопаді 2016 р.
У цьому випадку день донорства (16 трав
ня 2016 р.) та додатковий день відпочин
ку (28 листопада 2016 р.) припадають на
різні календарні місяці. Тому для оплати
дня донорства (16 травня 2016 р.) серед
ній заробіток слід розраховувати, виходя
чи із виплат за березень – квітень 2016 р.,
а для оплати додаткового дня відпочинку
(28 листопада 2016 р.) — виходячи із ви
плат за вересень – жовтень 2016 р.

бітку утримується ПДФО та ВЗ. Також на неї
нараховується ЄСВ.
Згідно з пунктом 2 Порядку № 100 серед
ній заробіток працівника-донора визначається з
урахуванням виплат за останні два календарних
місяці роботи, що передують дню здавання кро
ві або дню відпочинку (якщо працівник братиме
його пізніше). Такі випадки розглянуто на прик
ладах 1 і 2. 
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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
Продовження. Початок у № 9/2016

Продовжуємо знайомитися з вимогами до підготовки найпоширеніших
видів інформаційно-аналітичних документів

Пояснювальні записки
Пояснювальна записка — це інформаційноаналітичний документ, який містить пояснення
змісту окремих положень іншого документа
(плану, звіту тощо) або причин якоїсь події, си
туації, що склалася, вчинків та поведінки окре
мих працівників.
Уніфіковану форму пояснювальної записки
наведено в додатку 1.
Розрізняють внутрішні та зовнішні поясню
вальні записки.

Внутрішні пояснювальні записки
Внутрішню пояснювальну записку адресують
керівнику юридичної особи або керівнику струк
турного підрозділу, якому безпосередньо підпо
рядковується працівник — автор цієї записки.
Якщо внутрішню пояснювальну записку
складає працівник структурного підрозділу на
ім’я керівника цього підрозділу, її оформлюють
на стандартних аркушах паперу формату А4 або
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Пояснювальна записка — це
інформаційно-аналітичний
документ, який містить
пояснення змісту окремих
положень іншого документа
(плану, звіту тощо) або причин
якоїсь події, ситуації, що склалася,
вчинків та поведінки окремих
працівників
А5 (залежно від обсягу тексту). До речі, таку по
яснювальну записку дозволяється оформлюва
ти рукописним способом (додаток 2).
Якщо внутрішню пояснювальну записку
складає керівник структурного підрозділу на
ім’я керівника юридичної особи, то її оформ
люють на бланку відповідного структурного
підрозділу (за наявності такого бланку), а якщо
бланк структурного підрозділу не заведено — на
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Додаток 1
Уніфікована форма пояснювальної записки
______________________________________

Код ДКУД _______

(найменування юридичної особи)

______________________________________
(найменування структурного

______________________________________
підрозділу (за потреби))

_________________________________
(найменування посади, прізвище

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

_________________________________

_______________ №_______________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

та ініціал(и) керівника юридичної

особи або керівника структурного

(місце складення)

підрозділу в давальному відмінку)

Про ______________________________
__________________________________

_____________________________________________________________________________
(У тексті пояснювальної записки наводять пояснення з приводу якоїсь події, пригоди, вчинку

________________________________________________________________________________
або пояснюють зміст окремих положень основного документа, який, як правило, додається)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(відмітка про наявність додатків (за наявності)

__________________________
(найменування посади автора
пояснювальної записки)
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_________________

_______________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)
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Додаток 2
Зразок внутрішньої пояснювальної записки,
складеної працівником структурного підрозділу

Начальнику транспортного відділу
ТОВ «Люція»
Григоренку Д. В.
водія легкового службового
автомобіля
Петренка Віктора Геннадійовича

Пояснювальна записка
10 жовтня 2016 р. я запізнився на роботу на дві години у зв’язку з тим,
що добираючись з м. Ірпеня по Гостомельському шосе, приблизно о 8:00
потрапив у затор, спричинений аварією за участю двох вантажівок і марш
рутного автобуса на повороті в с. Горенку. Об’їхати аварію не було можли
вості, адже рух транспорту був призупинений в обох напрямках.
Враховуючи зазначені обставини, я добрався до роботи не о 9:00 як за
звичай, а об 11:00.
10.10.2016						
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стандартних аркушах паперу з відтворенням та
ких реквізитів (додаток 3):
 найменування структурного підрозділу
юридичної особи;
 назва виду документа (ПОЯСНЮВАЛЬНА
ЗАПИСКА);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складання або видання документа;
 адресат;
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 відмітка про наявність додатків (за наяв
ності документів, що додаються до пояснюваль
ної записки);
 підпис;
 відмітка про виконання документа і на
правлення його до справи;
 відмітка про наявність копії документа в
електронній формі (за потреби).
Підписує внутрішню пояснювальну записку
відповідно працівник або керівник структурного
підрозділу.

Зовнішні пояснювальні записки
Зовнішню пояснювальну записку адресують, як
правило, керівництву органу вищого рівня або
іншої сторонньої юридичної особи. Її оформ
люють на загальному бланку юридичної особи
формату А4 з відтворенням таких реквізитів:
 найменування органу вищого рівня;
 найменування юридичної особи;
 назва виду документа (ПОЯСНЮВАЛЬНА
ЗАПИСКА);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складання або видання документа;
 адресат;
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 відмітка про наявність додатків (за наяв
ності документів, що додаються до пояснюваль
ної записки);
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 підпис;
 прізвище виконавця і номер його теле
фону.

Увага!
Незалежно від того, хто є виконавцем зов
нішньої пояснювальної записки, її підписує
керівник юридичної особи.

Особливості оформлення деяких реквізитів
пояснювальних записок
Під час оформлення пояснювальних записок
слід мати на увазі, що:
 дату та реєстраційний індекс пояснюваль
ної записки проставляють у день її підписання;
 внутрішні пояснювальні записки реєстру
ють окремо від зовнішніх. Реєстраційний індекс
зовнішнім пояснювальним запискам надають за
журналом (картотекою, електронною базою да
них) реєстрації вихідних документів, а внутріш
нім пояснювальним запискам — за відповідною
формою реєстрації внутрішніх документів;
 заголовок до тексту пояснювальної за
писки має стисло й точно визначати смисловий
аспект змісту документа. Заголовок до внутріш
ньої пояснювальної записки, складеної працівни
ком структурного підрозділу в довільній формі,
оформлювати необов’язково;
 якщо пояснювальну записку подають або
надсилають разом з додатками, то нижче тексту
про це роблять відмітку про наявність додатків;
 зовнішню пояснювальну записку підписує
керівник юридичної особи, а внутрішню — її ав
тор (працівник або керівник відповідного струк
турного підрозділу);
 у зовнішній пояснювальній записці в ра
зі потреби зазначають відомості про виконав
ця(-ів): прізвище(-а), ім’я(-ена), по батькові та
номер(и) службового телефону.
Продовження в наступному номері
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Додаток 3
Зразок внутрішньої пояснювальної записки,
складеної керівником структурного підрозділу
ВІДДІЛ КАДРІВ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 		
11.10.2016 № 40				
м. Бережани

Генеральному директору
ПрАТ «Глорія»
Прохорчуку О. С.

Про неможливість задовольнити
відкликання заяви співробітника
про звільнення з роботи
Від Григоришин Тетяни Захаріївни, менеджера з персоналу, 10 жовтня
2016 р. надійшла заява про відкликання її попередньої заяви від 14 вересня
2016 р. про звільнення за власним бажанням після закінчення невикористаної частини щорічної відпустки.
Можливості задовольнити заяву Григоришин Т. З. немає, у зв’язку з тим
що на звільнену нею посаду відповідно до наказу генерального директора від
19 вересня 2016 р. № 345-К запрошено іншого працівника в порядку переведення з ТОВ «Овація». Керівнику цього підприємства направлено відповідний
лист-клопотання від 30 вересня 2016 р. № 121/04-33.

Начальник відділу кадрів		
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Олександр Носіков,

канд. соц. наук, провідний науковий
співробітник НДІ праці і зайнятості
населення Мінсоцполітики України
і НАН України

Кадри в сільському
господарстві: рух чи застій?
Незважаючи на тотальні кризові явища в українській економіці та втрати,
які у зв’язку із цим зазнало сільське господарство нашої країни, ця галузь
залишається на сьогодні однією з найбільш привабливих для інвесторів.
Особливу увагу привертає співпраця вітчизняних сільгоспвиробників та
партнерів із Європейського Союзу. Так, 10 українських компанійвиробників молочної продукції отримали в 2016 р. доступ до аналогічного
європейського ринку. За підсумками першого півріччя поточного року,
молочна продукція з України, враховуючи її безпечність (відсутність
залишків антибіотиків), повністю відповідає європейським стандартам.
Тваринникам не поступаються й хлібороби, встановлюючи рекорди зі
збору зерна та постійно підвищуючи показники експорту зернових. Такі
успіхи пояснюються передусім зростанням у світі попиту на
сільськогосподарську продукцію, а через це й зростанням цін на неї

У

той же час існують загальновиробничі
фактори, які певною мірою стримують
розвиток сільського господарства. Серед
них особливе місце посідає проблема на
повнення цієї галузі керівними, інженерно-тех
нічними та робітничими кадрами. Слід врахову
вати, що на відміну від придбання нової техніки
чи впровадження нових технологій вирішення
кадрових питань потребує значно довшого часу.
В аграрному секторі впродовж тривалого періо
ду (понад 10 років) спостерігався застій кадрів.
Освічена молодь не хотіла повертатися до рід
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них сіл (тим більше їхати в нерідні) й змінювати
умови життя на менш комфортні. Працівники ж
сільгоспгосподарств не мали ані можливостей,
ані необхідності (стимулів) підвищувати свій
професійний рівень, освоювати нові професії
тощо. У профільних інстанціях почали все часті
ше порушувати питання самозайнятості, профе
сійного визнання членів особистих селянських
господарств (ОСГ) тощо. Зрозуміло, це наслідки
відсутності необхідних умов для розвитку се
редніх аграрних підприємств, панування на рин
ку агрохолдингів тощо. Як наслідок, помітного
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зростання частки кваліфікованих працівників на
підприємствах сільськогосподарської галузі не
відбувається.
Отже, наразі кадри в аграрному секторі не
відповідають наявним перспективам розвитку
галузі. Зокрема, як зазначають керівники неве
ликих сільгосппідприємств, значні труднощі ви
никають під час пошуку фінансистів, бухгалтерів,
які б розуміли специфіку сільськогосподарської

сфери. Тому роботодавці змушені проводити
перепідготовку випускників «без відриву від ви
робництва» або переманювати потрібних фахів
ців у конкурентів (хедхантинг). Які ж завдання
та обов’язки сьогодні має виконувати сучасний
керівник у галузі сільського господарства? Роз
глянемо це на прикладі «наскрізних» (що засто
совуються за усіма напрямами сільськогоспо
дарського виробництва) керівників (таблиця 1).
Таблиця 1

Завдання та обов’язки «наскрізних» керівників підприємств сільськогосподарської галузі
Код КП1

1311

1229.7

Професійна назва
роботи

Завдання та обов’язки2

Визначає, формулює, планує, здійснює та координує всі види діяльності
підприємства. Забезпечує виконання підприємством усіх обов’язків перед
державним бюджетом, постачальниками, замовниками, банками та приДиректор (керівник) ватними особами. Діє від імені підприємства, представляє його інтереси в
малого підприємства органах державної влади й органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує
сільськогосподарадміністрацію підприємства і вирішує питання його діяльності. Організовує
ського
роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць на основі широкого
впровадження нової техніки та прогресивної технології, наукової організації
праці, виробництва й управління, удосконалення господарського механізму
Організує роботу із впровадження комплексної механізації, автоматизації,
електрифікації та передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зростання виробництва та
продуктивності праці. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації
технологічних процесів з виробництва сільськогосподарської продукції,
скорочення затрат праці на її виробництво та ефективне використання
виробничих засобів. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машиннотракторного й автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного,
Головний інженер
слабкострумового устаткування, а також електромережі господарства та
(сільське господарінших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовство)
ності. Розробляє перспективні й поточні плани з механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій. Залучає до розробки та впровадження проектів і засобів комплексної
механізації та автоматизації виробництва спеціалізовані організації, конт
ролює виконання ними робіт. Організовує зберігання машин і устаткування у неробочий період відповідно до затверджених правил. Організовує
ведення технічної документації, своєчасне й правильне подання встановленої звітності. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії,
запасних частин, пально-мастильних і ремонтних матеріалів

1 Код Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
2 Тут і далі – за матеріалами Випуску 2 «Сільське господарство та пов’язані з ним послуги» Довідника кваліфікаційних харак
теристик професій працівників.
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Як зрозуміло з таблиці 1, керівники підпри
ємств сільськогосподарської галузі відповіда
ють сьогодні не тільки за економічний розвиток
господарства (при де-факто неналежному рівні
фінансової підтримки цієї стратегічної галузі з
боку держави), а й за створення належних умов
для роботи техніки. До речі, швидкий розвиток
технічного прогресу, можливість працювати на
сучасних тракторах, комбайнах, технологічних

лініях (як і експлуатація застарілої, зношеної
техніки) потребує технічних фахівців, серед яких
слід виділити техніків. Фахова підготовка таких
спеціалістів дає змогу освоювати сучасні аграрні
машини й механізми, а за необхідності ремон
тувати техніку, що експлуатується на сільгосп
підприємстві. Зауважимо, що техніки, зайняті в
галузі сільського господарства, поділяються за
спеціалізаціями (таблиця 2).
Таблиця 2

Завдання та обов’язки техніків на підприємствах сільськогосподарської галузі
Код КП
1

3115

3212

3113

Професійна назва
роботи
2

Завдання та обов’язки

3
Проводить діагностування, технічне обслуговування, ремонт і зберігання меліоративних, будівельних і сільськогосподарських машин, устаткування ремонтної бази та засобів механізації. Здійснює налагодження машин, устаткування,
Технік-механік із меліо- оцінює якість і ефективність їх роботи, забезпечує виконання механізованих
робіт, операцій, процесів. Розробляє і веде технічну документацію. Контролює
рації сільськогосподарякість ремонтних робіт і з’ясовує причини браку. Організовує технічне обслуського виробництва
говування та ремонт техніки, виконує слюсарні, діагностичні й регулювальні
роботи. Обслуговує меліоративні, будівельні та сільськогосподарські машини,
трактори й автомобілі. Виконує інженерні розрахунки деталей машин, конт
ролює прості механізми й устаткування
Проводить топографо-геодезичні зйомки за матеріалами зйомок минулих років, геодезичні зйомки і перенесення проектів землеустрою в натуру. Виконує
обстежувальні роботи та описує попередники сільськогосподарських культур.
Відновлює межі землекористувань і землеволодінь. Здійснює технічне проектування, дешифрування аерофотоматеріалів, прив’язку аерофотознімків.
Технік-землевпорядник
Веде земельно-кадастрову документацію та статистичну звітність. Відводить
земельні ділянки у власність або користування, відмежовує на місцевості вилучені (викуплені) і відведені земельні ділянки. Готує документи, що засвідчують право власності або право користування землею, провадить облік, оцінку
і аналіз використання земель
Розробляє та подає на затвердження головному енергетику підприємства
графіки проведення профілактичних оглядів, технічного обслуговування й
ремонту електроустаткування та засобів автоматизації й організовує їх практичне виконання. Бере участь у складанні замовлень на придбання нового електроустаткування, засобів автоматизації, контрольно-вимірювальних
Технік-електрик
приладів, захисних засобів, інструментів, запасних частин тощо. Проводить
приймально-здавальні та післяремонтні випробування електроустаткування і
введення його в експлуатацію. Здійснює роботи з діагностування, огляду та
експертизи електроустановок у складі спеціалізованих підрозділів. Забезпечує зберігання електроустаткування та засобів автоматизації з дотриманням
вимог чинних нормативних документів та рекомендацій заводів-виробників
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Забезпечує комплексну механізацію виробничих процесів у рослинництві й
тваринництві. Організовує й забезпечує безаварійну та надійну роботу техніки
й технологічного устаткування, їх своєчасний та якісний ремонт, підготовку планів-графіків технічного обслуговування і ремонту техніки, огляд та перевірку
устаткування. Забезпечує й проводить налагодження машин, устаткування, оцінює якість та ефективність їх роботи. Вивчає конструкцію нових машин, устаткування й технічних комплексів, обґрунтовує їх придбання, впровадження у виробництво. Веде первинну документацію з обліку та звітності. Контролює якість
ремонтних робіт і з’ясовує причини браку. Організовує технічне обслуговування
і ремонт техніки, виконує слюсарні, діагностичні та регулювальні роботи. Керує
тракторами, автомобілями та самохідними сільськогосподарськими машинами

Безумовно, належна підготовка техніків
аграрного комплексу потребує стажування, на
буття випускниками навчальних закладів прак
тичного досвіду. Так, за даними Міністерства
освіти і науки України з десятків тисяч випускни
ків ВНЗ аграрного профілю лише третина пра
цює згодом за фахом. Таким чином, очевидно,
що державі, сфері освіти та роботодавцям слід
об’єднати зусилля з метою забезпечення зба
лансованого кількісного та якісного наповнення
аграрної галузі підготовленими кадрами. При
чому йдеться не тільки про випускників вищої
школи. Аграрна сфера потребує й малоквалі
фікованих чи некваліфікованих робітників, які
виконують широкий комплекс робіт: від приби
рання ферм до підсобних будівельних робіт, від
доїння корів до керування колісним трактором.

Детальніше завдання та обов’язки таких праців
ників викладено в таблиці 3.
Про дефіцит таких робітників йдеться, серед
іншого, в аналізі Міністерства економічного роз
витку і торгівлі України, яке підготувало прогноз
обсягів потреби в робочій силі на 2015–2018 рр.
Крім перспективних для ринку праці «наскрізних»
професій торгівлі та сфери послуг автори дослі
дження виділяють робітничі професії аграрного
сектору. Розглядаючи цю тему, слід зупинитися
і на професіях робітників, які обслуговують ма
шинно-тракторні парки сільгоспгосподарств.
Зокрема, у таблиці 4 викладено типові завдання
та обов’язки майстра-налагоджувальника з тех
нічного обслуговування машинно-тракторного
парку та тракториста-машиніста сільськогоспо
дарського виробництва (за категоріями).
Таблиця 3

Завдання та обов’язки робітників на підприємствах сільськогосподарської галузі
Код КП
1

6131

94

Професійна назва
роботи
2

Завдання та обов’язки

3
Виконує низькокваліфіковані й допоміжні роботи на виробничих сільськогосподарських дільницях, будівельних майданчиках, складах, коморах. Навантажує й вивантажує, транспортує вантажі вручну або на візках, штабелює
Робітник з комплеквантажі, що не потребують особливої обережності, а також сипкі пилоподібні
сного обслуговування матеріали. Білить і прибирає виробничі, складські та санітарно-побутові присільськогосподарського міщення, території, дороги, під’їзні шляхи. Миє підлогу, вікна, тару, посуд, деталі й вироби та промиває стелажі. Бере участь у зоотехнічних ветеринарних
виробництва
заходах під керівництвом фахівців, фіксує тварин і птицю під час ветеринарних обробок. Поправляє рослини після розпушування міжрядь, виконує інші
польові роботи без застосування кінної тяги і засобів механізації
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1

6131

2

3
Виконує сільськогосподарські та меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно,
сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими
тракторами, включаючи бульдозери. Підготовляє, висіває, висаджує посівний
та садивний матеріал. Виконує транспортні роботи на тракторах, автомобілях
категорій В і С. Проводить технічне обслуговування тракторів, автомобілів,
сільськогосподарських і меліоративних машин, технологічні регулювання
робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв
Робітник фермерського
до них. Ремонтує, складає та регулює вузли й агрегати середньої складносгосподарства
ті із заміною окремих вузлів і деталей. Проводить технічне обслуговування,
ремонт, налагодження та регулювання простих машин і устаткування тваринницьких ферм та комплексів. Читає нескладні машинобудівні креслення,
схеми. Оформляє первинні документи з обліку робіт на машинно-тракторних
агрегатах, шляхові документи. Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за поголів’ям великої рогатої худоби. Годує та випасає тварин,
птицю. Доїть корів. Видаляє гній, прибирає приміщення. Сортує, пакує яйця.
Зважує, навантажує та відправляє тварин на переробні підприємства

Таблиця 4
Завдання та обов’язки робітників машинно-тракторних парків підприємств
сільськогосподарської галузі
Код КП
1

8331

8331

Професійна назва
роботи
2
Майстер-налагоджувальник з технічного
обслуговування машинно-тракторного
парку

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
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Завдання та обов’язки
3
Налагоджує, перевіряє й регулює складні вузли й агрегати тракторів,
комбайнів та інших сільськогосподарських машин. Виконує складні операції з технічного обслуговування тракторів за допомогою стаціонарних,
пересувних засобів технічного обслуговування і переносних діагностичних комплектів приладів. Діагностує складні механізми та вузли тракторів, комбайнів й інших сільськогосподарських машин. Читає та використовує у своїй роботі електричні, кінематичні, технологічні та інші схеми.
Заповнює технічні паспорти, облікові картки, акти виконання робіт з
технічного обслуговування і діагностування машин, їх агрегатів і вузлів
Керування машинами (категорія А1)
Виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних
і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.),
сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї
потужності. Виконує технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин. Виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.
Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Виконує слюсарні роботи середньої
складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин
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Керування машинами (категорія А2)
Виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.),
сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами. Виконує
технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин. Визначає несправності. Виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні
роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин
Керування машинами (категорія В1)
Виконує сільськогосподарські роботи на самохідних зерно- і кукурудзо
збиральних комбайнах. Виконує слюсарні роботи середньої складності
під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів
Керування машинами (категорія В2)
Виконує збиральні роботи на кормозбиральних комбайнах. Проводить
технологічні регулювання, налагодження та ремонт кормозбиральних
машин. Виконує слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту кормозбиральних машин
Керування машинами (категорія В3)
Виконує сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для
збирання коренеплодів, картоплі, овочів, плодів та ягід. Проводить
технологічні регулювання, налагодження та ремонт самохідних машин
для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, плодів та ягід. Виконує
слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного
обслуговування та ремонту комбайнів
Керування машинами (категорія С)
Виконує дорожньо-будівельні роботи на самохідних дорожньо-будівельних машинах з причіпними і начіпними знаряддями, що агрегатуються з ними. Виконує дорожньо-будівельні роботи на самохідних
котках різних конструкцій і землерийно-фрезерних машинах. Виконує
технічне обслуговування дорожньо-будівельних машин. Виконує технологічні регулювання робочих органів дорожньо-будівельних машин.
Ремонтує, складає і регулює вузли й агрегати середньої складності із
заміною окремих частин і деталей
Керування машинами (категорія D1)
Керує одноковшовими екскаваторами залежно від об’єму (місткості)
ковша (D1 — до 4 м3) під час розробляння ґрунтів у процесі будівництва об’єктів і споруд різного призначення, різних каналів, гребель,
захисних земельних дамб, інших аналогічних за складністю виконання
споруд; улаштування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів,
котлованів під фундаменти, опор ліній електропередач і контактної
мережі; копання траншей для підземних комунікацій, водовідвідних
кюветів, нагірних і забанкетних канав тощо
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Керування машинами (категорії Е1, Е2)
Керує тракторними навантажувачами і розвантажувачами, вагононавантажувачами та усіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами
і пристроями під час навантаження, відвантаження, переміщення та укладання в штабелі різних вантажів.
Виконує вантажно-розвантажувальні роботи на виробництві із застосуванням навантажувачів різних типів і модифікацій залежно від їх вантажопідйомності та потужності двигуна (Е1 — до 147 кВт, Е2 — понад 147 кВт).
Проводить слюсарні роботи середньої складності під час технічної експлуатації, техобслуговування та ремонту
Керування машинами (категорії G1, G2)
Керує бульдозерами з потужністю двигуна відповідно до 73,5 і понад 73,5 кВт.
Виконує роботи під час розроблення, переміщення та планування ґрунтів,
улаштування силосних споруд, споруд для зберігання коренебульбоплодів.
Проводить роботи з очищення доріг від снігу, поверхневого поліпшення лук і
пасовищ, під час заготівлі силосу, сінажу.
Виконує землевпоряджувальні роботи під час ремонту сільських та польових доріг сільськогосподарських підприємств різних форм власності.
Проводить землевпоряджувальні роботи під час озеленення сільських територій, вкриття землею сховищ коренебульбоплодів, гноєсховищ тощо.
Проводить слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, техобслуговування та ремонту бульдозерів
Керування машинами (категорія Н)
Виконує сільськогосподарські роботи на самохідних машинах для боротьби
з хворобами та шкідниками сільськогосподарських культур. Виконує меліоративні роботи на самохідних меліоративних машинах. Проводить технологічні регулювання та техобслуговування самохідних машин для боротьби з
хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур, меліоративних та
інших машин. Виконує слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, техобслуговування та ремонту самохідних машин

Зміст таблиці 4 свідчить, що сучасні трак
тористи-машиністи повинні вміти не лише ре
монтувати техніку, на якій працюють, а й читати
креслення, схеми, тобто проявляти певні інже
нерні навички. Разом із тим доводиться конста
тувати, що таких кваліфікованих робітників на
селі в даний час бракує.
Насамкінець слід окреслити напрями, які на
сьогодні обирають кадрові підрозділи агрохол
дингів для забезпечення потреб у кваліфікова
них кадрах.
Напрям 1 полягає в тому, що кадрова ком
панія проводить пошук і відбір кандидатів відпо
відно до вимог роботодавця. Останній розглядає
кандидатури та вирішує, кого запросити на спів
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бесіду. Іноді для спілкування запрошують усіх
претендентів. Роботодавці зазначають, що їм
важливо побачити небайдужість людини, її праг
нення отримати запропоновану роботу. Зверта
ється увага не тільки на технічні знання, а й на
особисті якості, готовність сприйняти філософію
компанії. У той же час, наприклад, на посаду го
ловного бухгалтера приймуть насамперед про
фесіонала (ціна помилки буде дуже високою).
Випробувальний термін становить 2-3 місяці.
За цей час і компанія, і співробітник мають адап
туватися один до одного й зрозуміти, чи хочуть
вони далі співпрацювати.
Напрям 2: співпраця з ВНЗ. Деякі холдинги
починають залучати до стажування талановитих,
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здібних та активних студентів починаючи з 3-го
курсу навчання.
Напрям 3: залучення фахівців з інших га
лузей. В агропромисловий сектор приходять
фінансисти, маркетологи, HR- та IT-фахівці, а та
кож інші спеціалісти неаграрної сфери. Їх залуча
ють до роботи компанії, що займаються вироб
ництвом та реалізацією супутньої для агарного
бізнесу продукції та відчувають нестачу персо
налу у сфері продажів і сервісу.
Напрям 4. Його суть полягає в тому, що
в разі потреби терміново закрити вакансію в
умовах кадрового дефіциту найбільш ефек
тивним методом пошуку й підбору персоналу
стають не зовсім етичні методи, зокрема хед
хантинг. Переманюють як окремих фахівців
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(керівників, агрономів), так і професійні ко
манди. Зазначимо, що топ-менеджери, яким
пропонують нову роботу, погоджуються на
перехід не тільки з причин більш високої за
робітної плати, а й зважаючи на перспективи
об’єкту керування (інвестиції, технологічний
рівень виробництва тощо). Цих людей, як за
значають кадровики, не «візьмеш» лише висо
кою зарплатою, адже вони вболівають за біз
нес душею.
Таким чином, через дефіцит кваліфікованих
працівників для аграрної сфери не відбувається
розвитку персоналу, а поповнення підприємств
сільськогосподарської галузі необхідними кад
рами лише імітується. Тож цій проблемі слід
приділити більше уваги. 
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На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Чи можна встановити випробувальний термін особі у разі укладення
з нею строкового трудового договору на період перебування основної
працівниці в «декретній» відпустці?
Статтею 26 КЗпП передбачено обме
ження права роботодавця встановлю
вати випробувальний термін під час
укладення строкового трудового договору до 12
місяців.
Вирішуючи питання щодо можливості вста
новлення випробувального терміну необхідно
пам’ятати, що так звана «декретна» відпустка
складається з відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами та відпустки для догляду за дити
ною. Також необхідно звернути увагу на різни
цю в поняттях «строк» та «термін». Визначення
цих понять наведено в статті 251 Цивільного
кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435IV. Отже, строком є певний період у часі, зі
спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має
юридичне значення. Строк визначається рока
ми, місяцями, тижнями, днями або годинами.
Терміном є певний момент у часі, з настанням
якого пов’язана дія чи подія, яка має юридич
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не значення. Термін визначається календарною
датою або вказівкою на подію, яка має немину
че настати.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про
відпустки» від 15 листопада1996 р. № 504/96ВР (далі — Закон про відпустки) на підставі ме
дичного висновку жінкам надається оплачувана
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Під
час оформлення медичного висновку в ньому
чітко вказується кількість днів такої відпустки —
126 або 140 (у разі народження двох і більше
дітей та в разі ускладнення пологів), що в будьякому випадку менше 12 місяців. Отже, випро
бування під час укладення строкового трудо
вого договору на період перебування основної
працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами не встановлюється.
Зовсім інша ситуація складається в разі укла
дення строкового трудового договору на період
відсутності основної працівниці у зв’язку з пере
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буванням у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку. Така відпустка на
дається на підставі статті 18 Закону про відпустки
та оформлюється наказом роботодавця за заявою
жінки. Під час оформлення такої відпустки слід
взяти до уваги дату народження дитини. Перед
бачається, що останнім днем відпустки буде дата
виповнення дитині трьох років. Водночас норма
статті 18 Закону про відпустки надає жінці право в
період перебування у відпустці для догляду за ди
тиною працювати на умовах неповного робочого
часу або використовувати відпустку частинами до
виповнення дитині трьох років.
Специфіка оформлення трудових відносин з
працівником-«строковиком» полягає в тому, що
роботодавець не може знати, як довго тривати
муть такі відносини, а це ускладнює прийняття
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рішення щодо встановлення випробувального
терміну. Якщо основна працівниця вирішить
працювати під час відпустки для догляду за ди
тиною, це стане підставою для припинення тру
дових відносин за строковим договором з пра
цівником, який її заміняв.
Отже, рекомендуємо роботодавцю прийма
ти рішення про встановлення випробувального
терміну тільки якщо в заяві про надання від
пустки для догляду за дитиною працівниця за
значить дату свого виходу на роботу. Ця дата
й стане днем припинення трудових відносин з
працівником за строковим договором. Саме на
підставі цієї інформації можна буде визначити
тривалість таких відносин (до 12 місяців чи дов
ше), а отже, й можливість встановлення випро
бувального терміну. 
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Управління персоналом
Нового каналу:
між творчою свободою
та інтересами бізнесу

Телебачення як одна з найбільш динамічних сфер
бізнесу ставить перед HR-менеджером багато
непростих завдань, для вирішення яких потрібен
креативний підхід, адже готових інструментів не
існує. Як зберегти творчу атмосферу та відчуття
свободи у працівників, не забуваючи при цьому
про інтереси власників телеканалу, де знайти
талановитих фахівців, як грамотно впровадити
потрібні правила та регламенти — про це та інше
ми говоримо з Анною Каленською, директором
з персоналу Нового каналу

«Кадровик України»: Анно, розкажіть про вашу
кар’єру в HR.
Анна Каленська: Свою кар’єру в HR я розпочала у
2003 р. До цього часу я навчалася в Московському
державному соціальному університеті на факультеті
«Психологія управління» і паралельно працювала у
сфері комерції та фінансів. На той час у вузах ще не
було таких факультетів, як «Управління персоналом»,
але з огляду на дисципліни, які тоді викладались,
можна сказати, що це якраз і був класичний HR102

менеджмент. Це була хороша освітня база, а досвід у
комерції та фінансах дав мені змогу краще зрозуміти,
як працює бізнес.
Повернувшись до Києва я почала працювати в
холдингу «Метроград». На той час це була динамічна
група компаній, яка швидко розвивалась, а до керівної компанії холдингу саме набирали менеджерів з
персоналу. Спочатку я займалася підбором і адаптацією ключових працівників, а потім виросла до
повноцінного HR-бізнес-партнера одного з напрямів
роботи холдингу.
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Після цього був досвід у компанії «БМ-Груп». Це
також великий холдинг, до якого входило декілька
різнопрофільних компаній. Спочатку моїм завданням
було створити єдину систему управління персоналом, яку хотів бачити власник. Але згодом стало зрозуміло, що це неможливо і просто не потрібно, адже
не можуть бути одні стандарти в транспортних, будівельних, торговельних компаніях і в салонах краси та
магазинах тютюну, які також входили до холдингу.
Наступним кроком була робота в групі компаній
«Фоззі», де я пропрацювала шість років, потім в холдингу «BBG», а в кінці 2014 р. мені запропонували посаду HR-директора на Новому каналі.

«Кадровик»: Які враження від роботи з творчими працівниками. У чому відмінність від попереднього досвіду?
Анна: Це нові для мене враження. Чесно кажучи, спочатку я перебувала в зоні дискомфорту. Мені як людині, яка мислить такими категоріями, як стратегія,
KPI, бізнес-процеси, дедлайни, регламенти, правила,
було складно, адже я опинилася в зовсім іншому середовищі, де рішення приймаються швидше емоційно, де складно говорити про чіткі строки, графіки й
плани, де оперують такими поняттями, як настрій і
натхнення.
Коли я запитувала про стратегію, про те, куди ми
рухаємось, які наші цілі на найближчі роки, у відповідь
я бачила лише здивовані погляди, адже на каналі оперують зовсім іншими поняттями і баченням планування майбутнього. Наші глядачі — це підлітки від 15 років. Їх інтереси так швидко змінюються, що говорити
про якусь єдину стратегію на кілька років неможливо.
Звісно, є й приємні враження. У нас на каналі
дуже сімейна атмосфера, ми навіть не використовуємо таке слово, як «команда». Ми всі — члени сім’ї.
Ми не ходимо в ділових костюмах, і ніхто не вимагає
обов’язкової присутності в офісі о 9:00. Тут завжди
fun, завжди атмосфера свята та сімейності. Тут люди
зустрічаються, одружуються, народжують дітей, і це
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нормально, немає жодних заборон. Якщо ти з чимось
не згоден і хочеш висловити свої почуття — це вітається, інакодумство у нас не заборонено.
Пропрацювавши тут кілька місяців я зрозуміла, що всі мої напрацьовані за 10 років інструменти
у сфері управління персоналом, рекрутингу, адаптації
тощо тут не можуть бути застосовані. На каналі потрібно шукати нові підходи, робити все креативно
й водночас обережно, ненав’язливо, адже перш за
все — творча атмосфера. Я не з тих HR-директорів,
які будуть вибудовувати HR-процеси лише тому, що
це модно або розповсюджено. Якщо я бачу, що тут і
зараз це не потрібно — я цього не робитиму.
Креативний підхід має бути в усьому, наприклад,
у запровадженні різних інструментів з управління
персоналом. Ми ввели низку правил щодо підбору
персоналу й поступово всіх привчаємо їх дотримуватись. Це відбувається повільно, адже багато керівників звикли, що раніше можна було взяти на роботу
працівника оминаючи HR-службу. Це іноді призводило до того, що з людьми під час прийняття на роботу
не обговорювались важливі умови, наприклад, рівень
заробітної плати, або ж обіцяли такі речі, які компанія
насправді не може надати, або ж працівник приймався на роботу задовго до старту проекту, в якому планувалася його зайнятість.
Для того, щоб ці правила виконувались, їх пот
рібно в необхідній формі донести до людей. Просто
написати і всім розіслати — не спрацює. Людей потрібно зібрати, провести презентацію — дуже коротку, але яскраву й емоційну. Ніхто не хоче читати
багато тексту й розбиратися в різній термінології.
Я не пишу про бренд роботодавця, я просто на нараді показую яскраву презентацію — з малюнками,
з прикладами з практики. Пояснюю, чому це важливо — не відмовляти одразу кандидату, який вам не
підійшов, а направити його до HR-служби, яка може
знайти йому застосування в іншому проекті. Найкращим способом донести необхідну інформацію буде
яскравий, емоційний виступ і коротка презентація,
а не довгі й нудні тексти. У нас проектне управління.
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Новий канал — це єдина система, але це група проектів, і в кожному з них — свій лідер, своя команда.
Моє завдання як HR-директора — об’єднати їх в єдину систему управління персоналом, не втручаючись
у робочий процес творчих команд проектів. Хоча у
нас немає загальної стратегії, у кожної проектної команди свої цілі, але все ж є певні правила й стандарти,
яких слід дотримуватися всім.
Ще одна відмінність полягає в тому, що в нас на
каналі висока концентрація молоді, адже наш глядач — це молодь і підлітки.

«Кадровик»: Розкажіть про ринок праці телевізійних працівників.
Анна: Перша складність — це дефіцит представників творчих професій. На жаль, в Україні мало вузів,
які готують таких фахівців, які нам потрібні. Звісно,
вони дають певну теоретичну базу, але цього замало.
На телевізійному ринку все дуже швидко змінюється, постійно впроваджуються нові знімальні техніки,
спецефекти.
Фахівців високого рівня дуже мало, і, крім того,
вони постійно переходять з одного каналу на інший,
а деякі працюють одночасно в кількох проектах на
різних каналах. Ми вимушені погоджуватись на це,
адже знайти їм заміну дуже складно.
У зв’язку з дефіцитом творчих професій і справді
високою вартістю готових спеціалістів ми намагаємось виростити потрібних нам фахівців самотужки.
На Новому каналі майже всі керівники проектів та керівники творчих об’єднань зростали в нашій компанії.
При цьому вони не мали часу навчатися менеджменту, тому відчувається відсутність навиків управління
людьми, їх мотивації, підвищення ефективності, взаємодії тощо.
«Кадровик»: Де шукаєте таланти?
Анна: Це складне запитання, адже оцінити талант не-

просто. Один керівник може сказати, що кандидат
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талановитий, інший — що він бездарний. Складно
об’єктивно оцінити деякі компетенції, наприклад, почуття гумору. Кандидат виконує тестове завдання для
комедійного проекту, керівник читає його і каже, що
це не смішно. Коли читаю я — мені смішно.
Оцінити, чи талановитий працівник, менеджеру з
персоналу майже неможливо. Тому ми шукаємо не
тільки талановитих, а швидше мотивованих, активних, перспективних, з палаючими очима. Нам потрібні люди, які справді хочуть працювати, які приходять
з купою ідей, які не бояться ризикувати, вміють переконувати. Адже в кожного своє бачення щодо того,
як саме має бути реалізована та чи інша ідея, якою
має бути зйомка тощо. Але не кожен вміє правильно свою ідею презентувати та пояснити іншим. Через
це вони часто засмучуються, починають думати, що
їх не зрозуміли, що їх не визнають. Крім цього, деякі
справді талановиті ідеї просто не можуть бути реалізовані на нашому каналі, тому що не відповідають
інтересам нашої цільової аудиторії. У такому випадку
ми рекомендуємо працівників на інші канали групи
«Старлайтмедіа».
Для пошуку творчих працівників використовуємо сучасні методи. Традиційні інструменти, такі як
оголошення на сайтах з пошуку роботи або пошук
через рекрутингові агентства, у нас не спрацьовують. Оскільки на телебаченні всі один одного знають,
жодний керівник не візьме до себе працівника, якого
йому не порекомендують колеги, яким він довіряє.
Тому інструмент номер один — це рекомендаційний
рекрутинг. У нас є корпоративний сайт, де ми розміщуємо інформацію про вакансії й просимо працівників каналу порекомендувати когось зі своїх знайомих.
Крім цього, ми використовуємо соціальні мережі,
читаємо ЗМІ, в яких друкується інформація про нові
проекти та їх творців, переглядаємо проекти конкурентів. Відвідуємо різні заходи, на яких є можливість
познайомитися з новими людьми, навіть якщо вони
не прийдуть до нас працювати, вони завжди можуть
когось порекомендувати. Тобто основний інструмент — це нетворкінг і рекомендаційний рекрутинг.

Кадровик України
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Моє завдання, крім оцінювання кандидата, полягає ще й у тому, щоб знайти цій людині місце в тому
проекті або команді, які підійдуть саме їй. Адже проектів багато, і якщо кандидат не підійшов керівнику
одного проекту, це аж ніяк не означає, що в нього немає таланту і він не може бути успішним в іншому.

«Кадровик»: Як працюєте над мотивацією творчих працівників?
Анна: Я не відкрию Америку, якщо скажу, що для
творчих працівників найголовніше — це визнання
їх досягнень. Важливо, щоб про них писали, щоб їх
впізнавали. Над цим у тому числі активно працює
наш PR-відділ. Ми запустили на каналі проект «Історії успіху», де працівники діляться своїми історіями,
розповідають, завдяки чому вони досягли успіху, і таким чином мотивують на це й інших. Важливо також
завжди дякувати колегам за відмінну роботу, максимально відзначати їх досягнення.
Другим важливим фактором мотивації творчих
працівників є атмосфера, в якій працівники можуть
творити. Це свобода дій і вільний графік роботи.
Звісно, всі розуміють, що в дні зйомок вони мають
бути дисциплінованими, адже зйомки коштують
дуже дорого, і порушувати календарно-постановочний план не можна. Але в інший час потрібно
давати працівникам можливість діяти креативно і
не обмежувати їх.
Ми намагаємось відслідковувати, коли працівник
втомився і йому потрібно надати відпустку для його
відновлення. Іноді даємо додаткові відпустки, оплачувані відгули.
Важливо вирішити різні побутові проблеми, щоб
колеги не переймались цим питанням. У нас є зручні
місця, де працівники можуть відпочити, поїсти, поспілкуватися.
Крім цього, надаємо працівникам путівки,
наприклад, у Буковель, за які вони сплачують тільки
15 % вартості, все інше оплачує компанія. Наших працівників постійно за рахунок компанії обслуговує ме№ 9 (116) вересень 2016

дична клініка, тому в будь-який час працівник може
отримати там необхідну допомогу.
Важливо, щоб час від часу працівники відвідували
різні тренінги, семінари. Навіть якщо вони не дадуть
нових знань, це буде корисний досвід, який дасть
змогу по-новому поглянути на вже знайомі речі,
і найголовніше — це можливість поспілкуватися із
колегами, познайомитись з новими цікавими людьми, а це також дуже важливий мотивуючий фактор.

«Кадровик»: Розкажіть про найцікавіші реалізовані HR-проекти.
Анна: Найбільш значимий проект, про який хотілося б розповісти — це впровадження системи грейдингу, яке відбулося минулого року.
У зв’язку із ситуацією, яка склалася на ринку праці
телевізійних працівників, коли дефіцит професійних
кадрів зумовлює постійне підвищення заробітної
плати, часто безпідставне, ми поступово прийшли до
усвідомлення того, що цю проблему потрібно вирішувати на більш високому рівні.
Для того щоб зупинити постійне завищення працівниками своєї вартості та з’ясувати реальний рівень
заробітної плати на телевізійному ринку України, ми
зібралися разом із представниками інших телеканалів і домовились про впровадження грейдингової
системи оплати праці.
Навіть серед каналів групи «Старлайтмедіа» заробітні плати за посадами розподілялися нерівномірно
й існувала невідповідність назв посад. Тобто посади
могли називатись однаково, але функціонал, навантаження та рівень оплати суттєво відрізнялись.
Тому ми запровадили грейдингову систему, розробили єдиний довідник професій, яким тепер користуються всі телеканали, описали функціонал за
кожною професією та визначили рівні оплати праці
для всіх посад та єдиний підхід до подальшого планування фонду оплати праці. Усі телеканали тепер
беруть участь у дослідженнях ринку праці, і тому ми
можемо орієнтуватися на реальні дані щодо рівня за105
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робітних плат, а не на ті, що надавали самі працівники. Тепер процес формування бюджету для оплати
праці відбувається набагато простіше. Адже тепер ми
опираємось на об’єктивні дані, а не на емоції.
Один з актуальних на сьогодні проектів — це
впровадження програми з навчання та стажування
молодих спеціалістів з використанням своїх ресурсів.
У зв’язку з дефіцитом кадрів і через те, що знайти зов
нішніх тренерів дуже важко, ми вирішили запропонувати нашим кращим працівникам стати внутрішніми
тренерами або наставниками. Ми визначили найбільш дефіцитні професії, представників яких складно знайти на ринку, і зараз відпрацьовуємо програму
навчання й стажування за ними.

«Кадровик»: Чи всі працівники охоче діляться
своїми знаннями?
Анна: Багато фахівців готові ділитися своїми знан
нями, але їм потрібна допомога в організації процесу. Найскладніше було не з тими, хто навчатиме, а з
деякими керівниками підрозділів. Мені знадобився
приблизно рік, щоб переконати їх у тому, що нам
потрібно створити систему внутрішнього навчання,
що є професії, на які просто неможливо знайти готові
кадри. Керівники були не готові до цього, всі хотіли,
щоб прийшла людина й одразу почала працювати,
казали, що в них немає часу на адаптацію та навчання. Ми витрачали час на пошук, на співбесіди, і нарешті всі зрозуміли, що, наприклад, таких режисерів
монтажу, які нам потрібні, просто немає на ринку,
тому ми маємо виростити їх самі.
«Кадровик»: Які ще форми навчання застосовуєте?
Анна: Ми організовуємо систему передачі знань за
новими технологіями від західних колег. Ми розуміємо, що відстаємо від них, і я не маю на увазі драматургію та сценарне мистецтво, тому що в нас різні
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культури, різні глядачі, я кажу про знімальні техніки,
різні спецефекти та інше. Ми намагаємось використовувати всі доступні способи — запрошуємо провідних фахівців світового рівня провести тренінг у
рамках групи «Старлайтмедіа» або купуємо готові
міжнародні вебінари, відеокурси. Іноді направляємо працівників до інших країн, щоб вони навчилися,
а потім передали отримані знання колегам.

«Кадровик»: Яким, на ваш погляд, має бути
успішний HR-менеджер на телебаченні?
Анна: По-перше, він має розбиратися у виробництві
телевізійного продукту. Так, це потрібно не тільки на
телебаченні, але тут це особливо важливо. Адже ти
маєш говорити однією мовою з працівниками, використовувати їх термінологію. Якщо ти не робитимеш
цього, то будеш для них, як інопланетянин. Потрібно
розуміти всі телевізійні процеси, розуміти проблеми,
інакше тебе не сприйматимуть всерйоз.
По-друге, HR-менеджер на телебаченні має вміти
віднайти точки дотику для двох протилежних за суттю напрямів — творців, які хочуть все зробити якнайкраще, а це означає довго й дорого, і продюсерів та
технічних працівників, які мають слідкувати за використанням ресурсів, дотриманням бюджетів, строків,
регламентів. Завдання HR-менеджера — зробити так,
щоб взаємодія між цими різними групами працівників була максимально ефективною та продуктивною.
Важливо не забувати про фінансові показники.
HR-менеджеру платять заробітну плату власники телеканалу, тому він насамперед має думати про підвищення ефективності працівників і продуктивності їх
праці, яка вимірюється кількістю відзнятого контенту
та розміром прибутку на одного працівника. Усі HRпрограми мають бути спрямовані на це.
Потрібно вміти балансувати між творчою свободою, якої прагнуть працівники, та прагматизмом
керівництва, знаходити спільну мову і з тими і з іншими. 

Кадровик України

психологія

Люди, які вступають
у конфлікти: інструкція

для HR-менеджерів
і керівників
Закінчення. Початок у № 9/2016

Наталія Шишлова,

HR-консультант, психолог, бізнес-тренер,
профконсультант

У другій частині статті продовжуємо розглядати типи характерів працівників,
які найчастіше потрапляють у конфліктні ситуації, та дізнаємось, як досягнути
з ними ефективної взаємодії

Нарцисичний характер
Люди, які належать до цього типу, — досить
активні, вони виглядають впевненими й успішними, такими, що розуміються на управлінні
та робочих питаннях. Зазвичай вони володіють
всім набором успішної людини — у них досить
зухвалі та цікаві цілі й плани, вони вже побудували або будують своє життя таким, яким воно
має бути в ідеалі, уміють поводитися в суспільстві, мають корисні зв’язки й знайомства. Вони
виглядають ідеальними, хоча насправді мають
багато внутрішніх, майже неусвідомлених сумнівів і страхів. І найголовніший страх — зганьбитися перед іншими, відчути сором та власну
недосконалість.

№ 10 (117) жовтень 2016

На роботі їм важливо всім показати, які вони
хороші працівники, експерти та керівники. Вони
прагнуть підвищувати свій освітній рівень лише
тоді, коли це престижно в їх оточенні. Корисність
будь-якого заняття, контактів і стосунків для них
полягає в тому, чи виглядатимуть вони «на висоті»
чи ні. Вони люблять хвалитися, причому не лише
своїми власними досягненнями. Вони легко включають у свій психологічний кордон все і всіх, хто
сприяє їх відчуттю величі й успіху та виключають
зворотне. Вони здатні знецінювати людей, які змусили їх відчути себе некомфортно, та ідеалізувати
інших, зазвичай тих, хто вище рангом. Наприклад,
секретарка може сприймати себе як частину свого
великого боса і, відповідно, дивитися звисока на
всіх інших.
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Насправді, майже в кожній людині можна спостерігати ті або інші нарцисичні реакції. Наше суспільство настільки прагне до бездоганності, що нам
самим важко уникнути потреби бути досконалими:
в роботі, в стосунках, в спілкуванні з іншими, в захопленнях і уміннях. Нам соромно, коли дізнаємося,
що інші вважають наше життя неідеальним, хочемо
виглядати успішними й задоволеними, прагнемо
схвалення та визнання.
Труднощі виникають з тими нарцисичними типами, які витрачають невиправдано багато ресурсів
для пошуків ідеального результату, дорікають команді в разі невдач, саботують командні рішення,
не здатні почути іншого, що в результаті негативно
впливає на результати та дестабілізує робочу атмосферу.
Кожний HR-менеджер, напевно, стикався з керівником — рекордсменом за кількістю відхилених
кандидатур на вакансію у свій відділ. Причому провина за неможливість знайти ідеального кандидата зазвичай повністю лягає на рекрутера. Шанси
успішно вирішити завдання мінімальні, адже такий
керівник недолюблює рекрутера, тому що той нижче рангом, а отже, не вартий поваги. Вирішити питання, отримавши змістовну заявку на підбір, можна лише після залучення керівника HR-відділу.
Нарцис піднімає свою самооцінку за рахунок
іншої людини. У конфлікті нарциси можуть бути
нещадними, якщо зачіпається їхня самоповага. Найбільш патологічні типи вбачають ущемлення їх гідності навіть тоді, коли колега не відповів відразу на
їх телефонний дзвінок, лист, не підтримав їхню ідею,
не виконав прохання або не зробив ще чогось, що
мала б зробити ідеальна, в уяві нарциса, людина.
Коли вони висловлюють відкрите невдоволення
кривдником, вони знецінюють всі його досягнення
й поводяться образливо. Тому в керівників-нарцисів зазвичай часто змінюються підлеглі. Для нарциса майже не існує ідеальної секретарки, адміністратора чи водія. А якщо й були, то з певних причин
звільнилися. І лише тоді колишній працівник ідеалі-

108

зуватиметься. Адже у «великого» нарциса не може
бути завжди поганий персонал.
Нарциси схильні засуджувати й критикувати,
постійно порівнюють себе з кимось, гордяться собою або заздрять іншим (зазвичай вони не говорять
про це відкрито).
Вони люблять розповідати, ким вони бачать
себе в компанії через певний час, ким би вони взагалі могли б бути, коли б їм не завадили зовнішні
обставини.
Нарциси мають амбітні, але не завжди реалістичні кар’єрні плани. Болісно реагують на процедури атестації та оцінки, навіть якщо мають високі
показники в роботі.
Вони чутливі до невербальних проявів, знають,
коли вони подобаються, а коли щось пішло в бесіді
не так.
Для нейтралізації конфліктного нарциса корисно запропонувати йому переговори, поділитися з
ним побоюваннями з приводу проблем і запропонувати варіанти рішень. Йому буде легше обрати
якесь ваше рішення, ніж мучитися самому й запропонувати щось неідеальне. Такій людині важливо
бачити співбесідника рівним, гідним себе. Тому манери іншої сторони не мають бути запобігливими й
догоджаючими. Нарцис конфліктуватиме до того
моменту, поки відчуватиме небезпеку втратити обличчя. Його страх припуститися помилки й визнати
її пов’язаний із загрозою для самолюбства. Це важливо — враховувати й уникати критики. Натомість
приклади авторитетних людей і посилання на кращі
досягнення самого нарциса будуть переконливими.
Нарцис втрачає самовпевненість і зверхність,
коли потрапляє в безвихідну ситуацію. Тоді він
здатний звернутися за допомогою, стати людяним і
щирим. Але швидко знову натягує свою маску бездоганності, якщо відчує землю під ногами.
У взаємодії з HR-підрозділом він цінує чіткість,
оперативність у реагуванні на його запити, досить
чуйний до прохань, якщо вони підвищують його статус і престижність, буде радий, якщо HR-менеджер
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відзначить його кращі якості та результати, звернеться за порадою. Його кращим мотиватором в
роботі буде залучення до будь-якого статусного
заходу: участі в навчанні в престижному місці, в кадровій комісії, тендерному комітеті, жюрі, конференції, проекті, експерименті, правлінні тощо.

Демонстративний характер
Це яскраві й творчі люди, які приділяють багато
уваги своїй зовнішності, люблять красиві жести,
прагнуть ефектно виглядати. Вони орієнтовані на
людей, досить сердечні й чуйні, спостережливі й
чутливі до настрою інших. Вони рухливі, неспокійні. Про них можна сказати, що вони нібито весь час
напоготові. Вони легко заводять знайомства, але й
легко розривають їх, уміють бути душею компанії, дбайливі, емоційні, енергійні, люблять навчати,
презентувати, виступати, організовувати творчі
конкурси, люблять брати участь в чому завгодно,
вони не виносять самотності ні в житті, ні в роботі,
хоча досить швидко перевтомлюються.
Серед HR-менеджерів достатньо демонстративних осіб, які, як риба у воді, успішно плавають у
водах взаємин з персоналом, знаються на людській
натурі, допущені до багатьох секретів своїх співробітників, знають їх мотиви й бажання, пристрасті
та антипатії і, сподіваємося, використовують свої
знання на благо.
Труднощі виникають з тими демонстративними особами, чия самоповага тотально залежить від
того, наскільки він (вона) привабливий як чоловік
або жінка (найчастіше демонстративними особами
виявляються жінки), наскільки вона красива, цікава,
обізнана порівняно з іншими особами своєї ж статі.
Жінка демонстративного типу бачить суперниць скрізь і не побоїться ризикнути довірити іншим чужі секрети, поширити або навіть вигадати
плітки, якось нашкодити роботі — адже саме так
вона виглядає досвідченою і саме так вона може
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дискредитувати потенційну конкурентку. Зрозуміло, що свої секрети вона не довірить нікому — дуже
високий ризик втратити обличчя.
Вона не любить брати на себе зайву відповідальність, особливо в ситуаціях, що не гарантують
успіху. Виглядати успішною та благополучною людиною їй набагато важливіше, ніж бути нею.
Така жінка може поводитися й виглядати досить
провокативно, хоча й не завжди усвідомлює це. Чоловіки-співробітники можуть бути збиті з пантелику її смішками, відвертим поглядом, частими електронними повідомленнями, проханнями.
Їй постійно потрібне емоційне підживлення, яке
вона знаходить у розмовах, музиці, русі, обговоренні когось або чогось. Вона ледь виносить монотонну роботу, часто відволікається й відволікає
інших. У ситуації авралу вона губиться, відчуває
себе безпорадною, залежною від порад і підтримки колег.
Демонстративні типи не надто люблять вчитися,
впевнені, що вже досить навчені, і обов’язкові курси
відвідують швидше для того, щоб завести корисні
знайомства. Їм не властиво прагнути до кар’єрного
успіху. Набагато важливіше мати гарантоване визнання і спокій на тому місці, яке вони займають.
Виявити демонстративний тип можна не лише
за зовнішністю, а й за його підвищеною емоційністю, в якій можна розпізнати поверховість.
Розповідаючи про вкрай неприємні події зі свого
життя, наприклад, про несправедливе звільнення,
виробничі аварії тощо, така людина може проявляти байдужість, мінімізувати значущість і ступінь
впливу подій на своє життя або життя інших. Зате
перебільшено захоплюватиметься якоюсь дрібницею, даючи волю емоціям і занижуючи таким чином свою постійну тривогу.
Демонстративний тип, відчуваючи свою силу,
здатний емоційно напасти на суперника, «висловити йому все», «влаштувати істерику», навіть якщо
інша сторона і не знала, що хтось до неї має претензії. Якщо він слабкий, то зазвичай на конфлікт
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реагує по-дитячому — плаче, злиться й будує плани
У конфлікті, якщо зачеплено їх самолюбство,
помсти.
пов’язане зі статусом і довірою, вони проявляються
Крім того, він часто сам провокує конфлікт, по- у швидко наростаючому нищівному гніві і образводиться переважно потайливо, вносить до робочої ливих висловах. Вони можуть жорстко поводитиатмосфери надто багато емоцій і метушні.
ся з кривдниками, а якщо наділені владою, то моУтихомирити в конфлікті людину з демонстра- ментальні звільнення, позбавлення бонусів, всілякі
тивною поведінкою найпростіше, якщо запросити види емоційного насильства для них не рідкість.
на переговори авторитетТакі люди проявляють диного, на її погляд, представвовижну винахідливість у
ника протилежної статі.
тому, щоб емоційно зниНеначе за помахом чарівної
щити кривдника, маніпуУтихомирити в конфлікті
палички конфліктер почилюючи законами й правилюдину
з
демонстративною
нає йти на контакт і прополами.
поведінкою найпростіше, якщо
нувати адекватні рішення.
В особисті кордони гізапросити на переговори
Інший спосіб, який запертимна особа включає
звичай використовується
своє найближче оточення,
авторитетного, на її погляд,
в разі дитячої істерики, татому такий керівник може
представника протилежної
кий: доки ти кричиш, плавлаштувати справжню вістаті
чеш або нападаєш, я тебе
йну ворогам на захист не
не чую. Як тільки ти сполише себе, а й члена своєї
кійно скажеш, що саме для
команди.
тебе важливо і що тебе хвиВони нівелюють відлює, я з тобою говоритиму.
чуття, які засмучують більшість людей. Їм зазвичай
Не варто підтримувати дитячу, регресивну пове- рідко буває когось шкода. Серед менеджерів, які
дінку в демонстративного типу. Йому не піде на ко- відповідають за реструктуризацію компанії, впрористь, якщо ви просто вислухаєте його слізну роз- вадження непопулярних змін і відрізняються висоповідь про те, який поганий начальник, що образив кою стійкістю до стресів, багато гіпертимних люйого. Корисно сказати: я бачу, що ти засмучений, дей. «Нехай вони (працівники компанії) радіють, що
але я готовий говорити про те, як ти сам можеш їх не звільнили, а лише позбавили частини грошей»,
вплинути на ситуацію в майбутньому.
— заявив якось один такий менеджер.
Знизити напругу в конфлікті з гіпертимною особою непросто. Якщо вона вже почала випускати
Гіпертимний характер
пару, то не зупиниться, поки не вичерпається запал.
Але якщо на початку скандалу сказати їй щось на
Це енергійні, «заводні», рухливі, дотепні люди, кшталт: «Ви зараз починаєте засмучуватися. Якщо
з високою фізичною витривалістю, прискореним ви накрутите себе, ми не встигнемо обговорити
мисленням і прихованою внутрішньою потужною вихід із ситуації» — їй ваша винахідливість може
агресією. Вони високофункціональні, соціальні, то- сподобатися. Тут ви й визнаєте її почуття, делікатвариські, привабливі й користуються величезною но створюєте для її злості й агресії інше формулюпопулярністю серед свого кола, багато чого досяга- вання, показуєте, що ви не злякалися й готові до
ють у житті, не бояться ризикувати.
раціонального обговорення. Гіпертимна людина
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не поважає слабких і переляканих, тому якщо інша себе роль основного ведучого, твердо переконаний,
сторона не піддалася на її залякування, вона стає що він творчо збагатив тренінг і зробив все якнайпоступливішою.
краще. Під час розбору польотів він щиро ображаВинахідливість гіпертимного керівника, його ється — адже я тобі допоміг, ти ж не напружувався,
здатність впливати на маси часто працює на ко- я узяв весь тренінг на себе, а ти не задоволений!
ристь компанії під час впровадження непопулярМазохісти часто провокують конфлікти своєю
них, але необхідних для виживання бізнесу рішень, непередбачуваністю й ненадійністю. При цьому
пов’язаних з погіршенням
вони хочуть бути корисниумов роботи, оплати праці,
ми й ефективними, готові
звільненнями.
вкладати душу в роботу,
Гіпертимні працівники добре
Гіпертимні працівники
в навчання, дуже віддані
вирішують внутрішні та
добре вирішують внут
справі. Однак такою щирісзовнішні проблеми, в основному
рішні та зовнішні проблеми,
тю часто здатні нашкодити.
там, де потрібно натиснути на
в основному там, де поВони поводяться доіншу сторону. Але поряд з ними
трібно натиснути на іншу
сить суперечливо, прагнуть
сторону. Але поряд з ними
підтримувати порядок у
завжди повинен працювати
завжди повинен працювасправах і при цьому постійдосвідчений, вдумливий,
ти досвідчений, вдумливий,
но втрачають і розшукують
урівноважений партнер,
урівноважений партнер,
важливі документи — на
уповноважений перешкоджати
уповноважений перешкод
столі або в комп’ютері.
його поспішним, ризикованим
жати його поспішним, неВони прагнуть до точності
рішенням
законним або ризикованим
й водночас не в згоді з чарішенням.
сом — постійно спізнюються і кудись квапляться.
У них завжди знайдетьМазохістичний характер
ся причина не виконувати домовленості, не зробити як слід свою роботу. При цьому вони не ледарі,
Милі, чуйні, не конфліктні на перший погляд люди. але багато з того, за що вони беруться, виходить не
Але внутрішній світ людини такого типу влашто- так, вони витрачають надто багато ресурсів, придіваний так, що вона періодично несвідомо чекає ляють увагу деталям і упускають головне.
на якісь провокації з боку навколишнього світу. А
Тому вони викликають невдоволення, гнів і кепоскільки світ байдужий до неї, то вона сама, хоче чи кування оточуючих. Їх самолюбство завжди чимось
не хоче, провокує напад на себе і в результаті му- зачеплене, зазвичай явною або передбачуваною
читься й страждає.
зневагою і несправедливим ставленням до себе.
Як це виглядає? Наприклад, два досвідчених бізУ роботі поряд з таким мазохістом часто опинес-тренери ведуть новий складний тренінг. Про- няється той, хто виглядає справжнім садистом, пограма затверджена, частини тренінгу розподілені, вною його протилежністю. Зазвичай це керівник —
послідовність, хто й коли веде свою частину, пого- відчитує, експлуатує, використовує, ну просто знуджена. Раптом посеред тренінгу один із них, якому щається з нещасного! Але, як не дивно, такі парочки
властиві мазохістичні риси, несподівано ламає по- можуть працювати разом роками і, незважаючи на
годжену схему, перебиває іншого тренера, бере на безліч взаємних претензій і постійні сутички, дося-
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гають непоганих результатів у роботі. Ціна ж такої
співпраці — постійна напружена робоча атмосфера, втома й розчарування.
Саме такий співробітник своєю мазохістичною
поведінкою може «розбудити звіра» навіть у найбільш урівноваженій людині. Тому, спілкуючись з
ним, важливо відстежувати в собі «садистичні» імпульси, не дратуватися через його непередбачуваність, ніяковість, не впадати в менторство, не повчати його, як суворий батько, а бачити в ньому гідну,
рівну собі, сильну людину, здатну до самостійних
рішень і дій.
Мазохіста корисно заохочувати до самостійної
роботи, з мінімумом контролю, погодивши лише
необхідні ресурси та кінцевий термін виконання.
Йому важливо відчувати себе компетентним і сильним. За умови тісної співпраці або частого контролю він ризикує знову стати слабким, уразливим,
викликати незадоволеність якоюсь своєю помилкою й страждати.

Шизоїдний характер
Ця назва хоч частково й схожа з назвою відомого
захворювання, але під нею мається на увазі інше.
Шизоїдний тип характеру має високофункціональна людина, з багатим внутрішнім світом, експерт у
багатьох вузьких питаннях, тонка й вразлива, але
при цьому вона виглядає досить відчуженою.
Шизоїди нібито уникають прямого погляду в
очі, і здається, що вони нічого не відчувають і не
бажають. Про таких людей кажуть «на своїй хвилі».
Їх замкненість обумовлена недовірою до того,
що світ їх оцінить і прийме, що ніхто грубо не вторгатиметься в їх кордони, не знецінюватиме і не руйнуватиме того, що вони створили, про що думають
і що переживають.
У шизоїдних типів мало друзів, а якщо і є, то зазвичай це дуже вузьке коло довірених осіб. Вони
віддають перевагу самотності, хоча й виявляють
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цікавість до інших людей, люблять подорожувати і
пізнавати світ.
У роботі вони дотримуються власних досить високих стандартів і гарантують хороший результат. У
той же час у ситуаціях, коли потрібно внести зміни
до термінів або методів роботи, вони чинять опір.
Все, що пов’язане з їх діяльністю, особистим часом і
заняттями, звичками й специфічним зовнішнім виглядом, надійно включено в їх особистий кордон, і
відстоюють вони його досить наполегливо й агресивно.
Наприклад, компанія уклала контракт на створення програмного продукту. Терміни виконання
дуже жорсткі. Програміст 20 років виконує роботу
в тому темпі, до якого звик, і не збирається прискорюватися. Він не хоче приходити в офіс завчасно і
затримуватися на роботі, навіть якщо це потрібно
для справи. Він оберігає свої звички і щиро обурений новими вимогами. Контракт горить, а програміст не квапиться.
Зрозуміло, що загрозою для його безпечного
світу і хорошим методом впливу буде пропозиція
переглянути умови контракту з ним і, в разі неузгодженості, замінити на поступливішого працівника
(якого, до речі, буде дуже непросто знайти). Але
це потім, а зараз важливо спонукати його зробити
в строк роботу. Для цього варто скористатися такими способами, як запрошення його на зустріч з
керівником більш високого рівня, ніж він звик спілкуватися, особисте прохання керівника про наднормову роботу, узгодження бонусів і заохочень
та домовленість про те, що він стане обов’язковим
учасником обговорень майбутніх контрактів. Таким чином, його внутрішній світ, самолюбство і самоповага будуть під захистом.
Окрім перелічених вище типів характерів існує
й ряд інших, але саме ці найчастіше зустрічаються
в наших офісах і створюють найбільші труднощі в
розумінні їх реакцій, мотивів поведінки і способів
впливу на них.
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психологія

Як бачимо, кожний тип характеру може бути тренінг став для них справді навчальним заходом, а
вкрай незручним під час взаємодії з ним. І в той же не грою. Мазохістові важливо допомогти поставити
час, в разі вмілого підходу, з людьми, яким прита- правильну мету для себе, наприклад, навчитися гоманні перелічені вище риси, цілком можна ужити- ворити «Ні» без відчуття провини, відчувати й обеся, співпрацювати й використовувати їх особливос- рігати свої кордони. Демонстративному працівнику
ті з найкращою метою.
корисно освоїти рамки, навчитися стримуватися у
Наприклад, із практичного досвіду навчання ви- своїх кордонах, усвідомлювати, що він виступає
рішенню конфліктів у компровокатором і винуватцем
панії зауважу, що тренеру
конфліктів.
або HR-менеджеру корисТаким чином, знаючи
Знаючи психологічні причини,
но заздалегідь зробити акпсихологічні причини, які
центованих осіб своїми соспонукають людей втягуякі спонукають людей
юзниками.
ватися в конфлікти, розумівтягуватися в конфлікти,
З керівником, а інколи і розуміючи особливості поведінки ючи особливості поведінки
з рядовим працівником —
найбільш чутливих осіб, їхні
найбільш чутливих осіб, можна
психопатом, нарцисом, гіпотреби й сподівання, мождосить успішно управляти
пертимним, шизоїдним тина досить успішно управляпом, варто заздалегідь об- міжособистісними конфліктами ти міжособистісними конна роботі
говорити наявні труднощі й
фліктами на роботі.
конфлікти в підрозділі, поМи справді можемо
радитися щодо того, чому
допомогти людям знайти
саме приділити найбільшу
силу, впевненість не за раувагу під час навчання.
хунок пригнічення інших, а самостійно; навчитися
Мазохісти й демонстративні типи — зазвичай комфортно почуватися у своїх кордонах і ефективчуйні й активні учасники тренінгу, які підтримують но взаємодіяти з іншими заради досягнення спільтренера та інших учасників, але важливо, щоб сам ної мети. 
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Усміхніться

— Люба, що в нас сьогодні на вечерю?
— Дуже ліниві голубці!
— Це як?
— Капуста на балконі, фарш в морозилці!
Ох... Коли я згадую про неї, в голову лізуть
безглузді думки, серце починається радісно битися, обличчя світиться надією, з’являється дурнувата посмішка, а очі світяться щастям...
— Оооо, і хто ж вона?
— П’ятниця!
Найкращий спосіб підняти людину о 6:00 —
це кава в ліжко... Вилив і біжи.
Скільки б іграшок у дитини не було, все одно
найулюбленішими будуть пульт, телефон, дроти
й каструлі.
Найстрашніша робота — це домогосподарка. Зарплати немає. Вихідних немає. Відпустки
немає. Нічого немає! Робота не закінчується...
А чоловік завжди з гордістю каже : «А моя дружина не працює, вдома сидить».
Золота медаль.
Червоний диплом.
Вільна каса.
Директор пpиводить у клас нову вчительку:
— Діти, це ваша нова вчителька. Сподіваюсь,
вам вона сподобається.
Вовочка:
— Так, фігуpка нічого.
Директор:
— Сам вибирав!
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Найбільшу силу тяжіння на світі має подушка
о 7-й ранку.
— Як охолодити гарячий чай?
— Треба включити комп’ютер, зайти в інтернет, і бац — чай вже холодний.
— Для поліпшення травлення я п’ю пиво, за
відсутності апетиту я п’ю біле вино, якщо низький тиск — червоне, якщо високий — коньяк,
якщо ангіна — горілку.
— А воду?
— Такої хвороби в мене ще не було.
На вихідних я займаюся нерухомістю! Лежу
і... не рухаюся.
Вона така... Така бажана, загадкова, незвичайна, казкова, необхідна, неповторна,
яскрава, незамінна, довгоочікувана — моя
відпустка...
Чоловік дружині:
— А ти знаєш, що верблюд може вісім днів
трудитися й нічого не пити?
— Я знаю верблюда, що вісім днів п’є й нічого не робить!
Що не кажіть, але якщо людина тормоз, то
ніякий снікерс уже тут не допоможе…
Найбагатші люди — це курці, пияки й автомобілісти.
Скільки не підвищуй ціни, вони курять, п’ють
та їздять!
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