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Можливо все, неможливе просто потребує більше часу.
Ден Браун

В останні вихідні жовтня ми вже традиційно переходимо на зимовий
час, і 2016 рік не став винятком. Незважаючи на те, що ще з
2009 року ведуться розмови стосовно введення на території України
нового порядку обчислення часу без будь-яких переходів на зимовий та літній, на сьогодні правило щорічного переведення стрілок
годинника в останню неділю жовтня на одну годину назад все ж діє.
І ці зміни особливо відчуваються на початку листопада...
Та незважаючи на скорочення світлового дня, осінь дарує нам
різнобарв’я кольорів, що тішить око та заряджає новою енергією,
яку варто спрямувати на позитивні зміни, вдосконалення та професійне зростання. Цим часом слід скористатися для переходу на нову
сходинку у своїй роботі: застосовувати нові прийоми у щоденній
кадровій роботі, по-новому управляти персоналом, використовувати
нові підходи у формуванні корпоративної культури тощо.
Однією з таких робіт для кадровика може стати побудова на підприємстві тарифної системи оплати праці. Оскільки до Центру кадрових
консультацій стало надходити більше запитань щодо її організації,
згадану тему висвітлено на сторінках цього номера журналу, і вона,
сподіваємося, стане в пригоді багатьом кадровикам.
Також звертаємо увагу на рубрику «Кваліфікаційні характеристики»,
у якій викладено завдання, обов’язки та кваліфікаційні вимоги до
працівників соціальної сфери, які 6 листопада відзначають своє професійне свято. Щиро вітаємо вас і бажаємо успіху та процвітання!
І нехай всі починання будуть вдалими!
Галина Фольварочна,
заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

10 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо визначення днів виникнення чи припинення трудових прав і обов’язків від 2 вересня
2016 р. № 323/06/186-16
10 Лист Міністерства соціальної політики України щодо внесення до трудової книжки запису про роботу за сумісництвом від 14 червня
2016 р. № 121/06/187-16
11 Лист Міністерства праці та соціальної політики
України щодо звільнення працівниці, яка має
іноземне громадянство, від 2 березня 2011 р.
№ 2164/0/14-11/026
13 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо порядку та підстав запровадження багатозмінного режиму роботи, надання відпусток
за роботу у вечірню і нічну зміни та доплат
за роботу у вечірній час від 29 квітня 2016 р.
№ 493/13/84-16
14 Лист Міністерства соціальної політики України про оплату праці за час службового відрядження від 2 лютого 2015 р. № 120/13/84-15
15 Лист Міністерства соціальної політики України
про розрахунки з працівником, який придбав
за власні кошти товари для підприємства, від
14 вересня 2016 р. № 13517/0/14-16/13
16 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо тарифного розряду керівника установи
за ЄТС від 18 березня 2016 р. № 298/13/84-16
17 Лист Міністерства соціальної політики України щодо сумісництва від 14 червня 2016 р.
№ 121/06/187-16
18 Лист Міністерства освіти і науки України щодо
порядку присвоєння кваліфікаційної категорії
«спеціаліст вищої категорії» педагогічному
працівнику з науковим ступенем від 30 травня
2016 р. № 2/3-15-984-16
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19 Лист Міністерства оборони України щодо на-

дання роботодавцю інформації про звільнення військовослужбовця з військової служби
від 24 червня 2016 р. № 116/9/5/78-16
19 Лист Міністерства оборони України щодо ведення військового обліку від 24 травня 2016 р.
№ 322/2/2836

Типова форма

21 Типова форма Табеля обліку використання робочого часу

ПРАВО
Оплата праці:
доступно для кадровика

24 Олена Ткаченко

Тарифна система оплати праці

Тарифна система оплати праці є підгрунтям організації оплати праці. Зокрема, на її основі будується відрядна та почасова оплата праці. У статті
з’ясуємо, якими принципами слід керуватися під
час побудови тарифної системи на підприємстві

«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

34 Олександр Клименко
Запити на інформацію та звернення громадян: у чому різниця?
Звертатися до різних державних органів, підприємств, установ чи організацій можна не тільки з
приводу вирішення особистих питань, а й із запитами про надання інформації, що має публічний
характер. Запити про надання публічної інформації мають розглядатися  згідно із Законом України
«Про доступ до публічної інформації» від 13 січня

Кадровик України
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2011 р. № 2939-VI. Цей Закон, з одного боку, має
дещо спільне із Законом України «Про звернення
громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР, а з
іншого, відрізняється від нього з точки зору застосування та процедури розгляду запитів на інформацію. Як кадровику не заплутатися та правильно
використовувати в роботі згадану законодавчу базу,
розглянуто в статті

Пенсійне забезпечення

42 Галина Мастюгіна

Призначення пенсій на пільгових умовах
водіям

У статті автор розглядає питання призначення пенсій на пільгових умовах водіям. Зокрема, зупиняється на умовах призначення пенсій за віком на
пільгових умовах та за вислугу років, на випадках
отримання двох видів пенсій одночасно та призначенні пенсій працюючим особам

Відповіді на запитання

46 Чи можна надати щорічну відпустку працівниці,

яка працює за сумісництвом, а за основним місцем роботи перебуває у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку?

48 Як діяти роботодавцю, якщо іноземець, працевлаштований у нього, звільнився раніше закінчення строку дозволу на застосування його
праці?

49 Чи потрібно на підприємстві недержавної форми власності вести штатно-посадову та алфавітну книги?

50 Як діяти роботодавцю, якщо працівник, який
напередодні подав заяву про звільнення за
угодою сторін, в останній день роботи (вже
після видання наказу про звільнення та вне-
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сення до трудової книжки відповідного запису) передумав звільнятися?

52 Календар

ПРАКТИКА
Актуальна тема

54 Ірина Красовська
Особливості виплати вихідної допомоги
Трапляється, що працівнику доводиться звільнятися, наприклад, у зв’язку зі змінами в організації
діяльності підприємства, скороченням чисельності
чи штату працівників або через порушення керівництвом законодавства про працю. У цих та інших
випадках звільнення працівник може розраховувати
на передбачену законодавством гарантію — вихідну
допомогу. Про її розмір, розрахунок та документальне оформлення й піде мова в статті

Кадрові документи

62 Ярослава Паньків

Посадові інструкції: складання, затвердження, внесення змін та застосування

У системі управління будь-якого підприємства, установи, організації серед локальних нормативних документів важливе місце посідають посадові (робочі)
інструкції. Під час їх розроблення забезпечується
єдиний підхід до викладу змісту, структури розділів, побудови та послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та
обов’язків, повноважень, відповідальності, у т. ч.
з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення. У статті
автор наводить приклад посадової інструкції директора з управління персоналом
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Організаційні документи

ПЕРСОНАЛ

72 Олена Козаковська
Розробляємо положення про табельний облік
використання робочого часу

Інтерв’ю

Оплата праці штатних працівників підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, здійснюється
на підставі табеля обліку використання робочого часу.
Щоб уникнути помилок під час його заповнення, не
порушувати терміни виплат зарплати та організовано
підійти до вирішення цього питання на підприємстві,
слід розробити Положення про табельний облік. Доцільність та механізм розробки цього локального документа, а також правила й важливі моменти його затвердження розглянуто в статті

З Оленою Чумаковою, директором з персоналу
ДП «Мілкіленд-Україна», ми вже зустрічалися на
сторінках нашого журналу, коли на початку 2016 р.
вели розмову про її роботу в громадській організації. Цього разу ми говоримо про її кар’єрний
шлях як HR-директора, про специфіку HR-функції
в галузі виробництва, про проблеми ринку праці в
Україні та шляхи їх вирішення, про співпрацю з вузами в підготовці молодих спеціалістів, а також про
роль HR у бізнесі

Діловодство

Роздуми експертів

82 Олена Загорецька

110 Станіслава Стефановська
Назад у майбутнє: витоки та перспективи
професії HR

Продовжуючи тему оформлення різних видів інформаційно-аналітичних документів, ознайомимося з вимогами до підготовки доповідних записок

Вважається, що професія HR молода — виникла
завдяки індустріальному буму, конкуренції та змішуванню ринків. Зацікавившись цим питанням,
автор у статті робить невеликий екскурс в історію
професії HR, висловлює, можливо, дещо сміливу
думку про ймовірність справжнього коріння цього ремесла і, спираючись на своє бачення, робить
припущення щодо найближчих його перспектив

Оформлення інформаційно-аналітичних документів

Зразки посадових інструкцій

87 Посадова інструкція аналітика з інвестицій

106 Від економіста до HR-директора

Кваліфікаційні характеристики

89 Кваліфікаційні характеристики деяких
професій працівників соціальної сфери
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
10 Офіційні роз’яснення
21 Типова форма

МОНІТОРИНГ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби
за призовом під час мобілізації, на
особливий період, призваних під час
третьої черги часткової мобілізації
відповідно до Указу Президента
України від 14 січня 2015 року № 15»
від 26 вересня 2016 р. № 411/2016

У

казом передбачено впродовж вересня – жовтня 2016 р. звільнити в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних під час третьої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»
від 14 січня 2015 р. № 15, крім тих, які висловили бажання продовжувати
військову службу.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни
до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
щодо забезпечення рівності прав
військовослужбовців на грошове
забезпечення» від 6 вересня 2016 р.
№ 1486-VIII

З

гідно зі змінами за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручники, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем
служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та
інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм
грошового забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно
виплачується грошове забезпечення, в т. ч. додаткові та інші види грошового
забезпечення, в порядку та розмірах, що встановлюються КМУ.
Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби)
або дезертирували зі Збройних сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів.
Закон набрав чинності 30 вересня 2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

6

К

Постанова «Про внесення змін до
Порядку компенсації роботодавцям
витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 5 жовтня
2016 р. № 693

абінет Міністрів України спростив механізм компенсації роботодавцям
ЄСВ. Центри зайнятості для виплати компенсації роботодавцю ЄСВ мають
керуватися даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування (без проведення самостійного розрахунку на основі
зарплати працівника). Також відмінено залежність розміру ЄСВ, який підлягає
компенсації, від класу професійного ризику виробництва.

Постанова «Про внесення змін до
Порядку надання статусу учасника
бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали

З

окрема, згідно зі змінами, внесеними до Порядку, статус учасника бойових
дій надається особам:
 у разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк
не менше ніж 30 календарних днів, у т. ч. за сукупністю днів перебування в районах її проведення;
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безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення» від 8 вересня 2016 р.
№ 602

Постанова «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 27 вересня 2016 р. № 674
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 які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах
безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні
розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії,
каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань
(крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової
служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції.
Постанова набрала чинності 16 вересня 2016 р.

У

становлено, зокрема, що:
 особи, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до спеціальностей
галузі знань «Державне управління» або спеціальності «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування»
і працевлаштовуються на умовах, що були визначені до набрання чинності
цією постановою;
 вищевказаним особам та особам, які вступили на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», на час такого навчання за державним замовленням
за денною формою встановлюється стипендія в розмірі середньої заробітної
плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 грн на місяць;
 пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1–9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого
самоврядування, посади яких віднесені до першої – сьомої категорії посад в
органах місцевого самоврядування, вносяться органами державної влади та
органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка
їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному
році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.
Постановою також визначено, що:
 строк навчання за денною формою становить 18 місяців, за вечірньою,
заочною (дистанційною) — 30 місяців;
 на навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої
освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах
місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент
подання документів: за денною формою — 35 років; за вечірньою, заочною
(дистанційною) формою — 45 років.
Постанова набрала чинності 4 жовтня 2016 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Д

Наказ «Про внесення змін до наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 21 лютого 2011 року
№ 63» від 23 серпня 2016 р. № 926

о пункту 1 Наказу № 63 після абзацу першого внесено новий абзац такого
змісту: «Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені в додатках 1, 2 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого (якої) визначено в примітці 1 до додатка 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери».
Наказ набрав чинності 11 жовтня 2016 р., крім абзацу другого пункту 1,
який набирає чинності 1 грудня 2016 р.

Наказ «Про затвердження Умов,
критеріїв та диференційованих показників для визначення розмірів
посадових окладів керівників державних підприємств, що належать
до сфери управління Державної
служби України з питань праці» від
29 серпня 2016 р. № 934

У

мовами, зокрема, передбачено, що:
 максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства установлюється в кратності до 10 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії;
 якщо посадовий оклад керівника підприємства після перегляду згідно з
додатком до цих Умов виявляється меншим від зазначеного в контракті, укладеному з таким керівником, розмір його посадового окладу не змінюється.
Наказ набрав чинності 30 вересня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Наказ «Про впорядкування умов
оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Збройних Сил
України» від 25 серпня 2016 р. № 438
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З

1 травня 2016 р. у межах видатків на оплату праці, передбачених Законом
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», установлено посадові оклади (тарифні ставки) працівників у таких розмірах: 1 тарифного
розряду — 1516 гривень; 2 тарифного розряду — 1521 гривня; 3 тарифного
розряду — 1532 гривні; 4 тарифного розряду — 1543 гривні; 5 тарифного
розряду — 1612 гривень; 6 тарифного розряду — 1718 гривень; 7 тарифного
розряду — 1825 гривень; 8 тарифного розряду — 1943 гривні; 9 тарифного
розряду — 2050 гривень; 10 тарифного розряду — 2157 гривень; 11 тарифного розряду — 2334 гривні; 12 тарифного розряду — 2512 гривень; 13 тарифного розряду — 2690 гривень; 14 тарифного розряду — 2868 гривень; 15
тарифного розряду — 3057 гривень; 16 тарифного розряду — 3306 гривень;
17 тарифного розряду — 3555 гривень; 18 тарифного розряду — 3804 гривні;
19 тарифного розряду — 4053 гривні; 20 тарифного розряду — 4313 гривень;
21 тарифного розряду — 4562 гривні; 22 тарифного розряду — 4811 гривень;
23 тарифного розряду — 5060 гривень; 24 тарифного розряду — 5167 гривень; 25 тарифного розряду — 5344 гривні.
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форм
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт із праці» від
10 червня 2016 р. № 90

З

атверджено форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» та введено їх у дію, починаючи:
 зі звіту за січень 2017 р. — форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»;
 зі звіту за I квартал 2017 р. — форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із
праці».
Визнати таким, що втратив чинність, з 1 лютого 2017 р. наказ Держстату
«Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» від 21 липня 2015 р. № 172.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Наказ «Про затвердження форми
Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення» від 5 серпня 2016 р. № 156

Н

аказом затверджено форму особової картки та інструкцію щодо її запов
нення, яка, зокрема, визначає, що особова картка заповнюється на осіб,
які обіймають посади, визначені відповідно до Закону України «Про державну
службу», та осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних
посад державної служби (детальніше про порядок заповнення особової картки державного службовця читайте в наступних номерах журналу).
Наказ набрав чинності 16 вересня 2016 р.

ДО УВАГИ!
Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування
та форм власності не пізніше 1 грудня поточного року повинні подати до військових комісаріатів за
місцем реєстрації підприємства списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
(списки юнаків). Форма списку та інструкція щодо її заповнення встановлені додатком 2 до Інструкції
з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої
наказом міністра оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 вересня 2016 р. № 323/06/186-16
Щодо визначення днів виникнення чи припинення трудових прав і обов’язків
<…> Відповідно до частини п’ятої статті 2411 Кодексу законів про працю України, коли строки
визначаються днями, то їх обчислюють 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.
Іншого чинним законодавством не передбачено.
Стосовно визначення днів виникнення чи припинення трудових прав і обов’язків слід зазначити, що днем виникнення трудових прав і обов’язків вважається день, визначений у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу при прийнятті працівника на роботу.
У той же час днем припинення трудових прав і обов’язків буде день, визначений з урахуванням
конкретних обставин справи.
Так, наприклад, зі змісту ухвали суду, зазначеної в листі, вбачається, що суд прийняв відповідне рішення у зв’язку з тим, що роботодавець звільнив працівника у зв’язку зі скороченням його
посади раніше двомісячного строку попередження про наступне вивільнення, що є порушенням
законодавства про працю. <…>
Директор юридичного департаменту 				

О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14 червня 2016 р. № 121/06/187-16
Щодо внесення до трудової книжки запису про роботу за сумісництвом
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто звернення <…> та в межах компетенції
повідомляється.
Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового
договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях. Це дозволяє
працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.
Згідно з частиною першою статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві,
в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається
тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу, та в
інших випадках, передбачених законодавством.
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Пунктом 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 передбачено, що переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді,
визначеній трудовим договором.
У зв’язку з цим, якщо працівник залишиться працювати на тій самій посаді в межах підприємства, переведення в розумінні статті 32 КЗпП, на нашу думку, не може бути застосовано.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що в даному випадку працівників доцільно звільняти з посади за сумісництвом.
Порядок ведення трудових книжок працівників регламентовано Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110 (далі — Інструкція).
Згідно з пунктом 1.1 Інструкції на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться
тільки за місцем основної роботи. Пунктом 2.14 Інструкції встановлено, що робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком.
Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником
або уповноваженим ним органом.
Таким чином, у разі виявлення працівником бажання внести до трудової книжки записи про
роботу за сумісництвом такі записи вносяться в порядку, визначеному пунктами 2.3, 2.4 Інструкції.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор юридичного департаменту				

О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 березня 2011 р. № 2164/0/14-11/026
Щодо звільнення працівниці, яка має іноземне громадянство
Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло звернення ТОВ [...] щодо можливості звільнення іноземної громадянки, яка перебуває у відпустці, пов’язаній з вагітністю і пологами, і повідомляє наступне.
До питання 1, 2.
В Україні основним законодавчим актом у сфері зайнятості іноземців є Конституція України,
згідно зі статтею 26 якої іноземці мають рівні з громадянами України права, свободи і обов’язки, за
винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
Згідно зі статтею 8 Закону України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. № 803, із змінами, та статтею 8 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 р.
№ 3929, із змінами, іноземці мають право здійснювати на території України трудову діяльність.
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Трудові відносини іноземних громадян, які працюють в українських роботодавців, регулюються законодавством України (ст. 8 Кодексу законів про працю України, ст. 52 Закону України «Про
міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV, із змінами).
Трудовим законодавством України встановлені імперативні вимоги щодо дотримання роботодавцями, незалежно від форми власності та господарювання, прав вагітних жінок і жінок, які
мають дітей віком до трьох років, у т. ч. це стосується також і іноземних громадян.
Відповідно до частини третьої статті 184 Кодексу законів про працю України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті
179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини інваліда,
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках
їх  звільнення після закінчення строкового трудового договору.
Не може бути визнано, що власник або уповноважений ним орган виконав цей обов’язок по
працевлаштуванню, якщо працівниці не була надана на тому ж або на іншому підприємстві (в
установі, організації) інша робота або запропонована робота, від якої вона відмовилась з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я), — постанова Пленуму Верховного Суду України від
6 листопада 1992 р. № 9, із змінами.
Таким чином, законодавством України про працю встановлена категорична імперативна заборона щодо звільнення роботодавцями категорій жінок, визначених у частині третій статті 184
Кодексу законів про працю України.
Виходячи з вищевказаного, у вітчизняного роботодавця відсутні правові підстави для розірвання трудових відносин з жінкою — іноземною працівницею, на яку згідно із законодавством
України розповсюджуються гарантії статті 184 Кодексу законів про працю України; роботодавець
повинен вжити заходів щодо продовження дії відповідного дозволу на використання праці іноземної працівниці.
До питання 3.
На іноземців у повному обсязі поширюються норми трудового законодавства щодо робочого
часу та часу відпочинку, заробітної плати, гарантій та компенсацій, охорони праці, праці жінок та
інше.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96, із
змінами, іноземні громадяни, які працюють в Україні, мають право на відпустки на рівні з громадянами України.
Право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із
збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених зазначеним Законом.
Згідно із статтею 179 Кодексу законів про працю України та статей 17, 20 Закону України «Про
відпустки» оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінці на підставі медичного висновку (листка непрацездатності) тривалістю 126 календарних днів (140 календарних
днів — у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Така відпустка надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів (в межах строку,
визначеного лікарем у листку непрацездатності).
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З питань застосування норм законодавства про працю ТОВ [...] має також можливість звернутися до відповідної територіальної державної інспекції праці, яка згідно зі своїми повноваженнями
має право надавати роз’яснення та рекомендації з питань застосування трудового законодавства.
Заступник Міністра						              В. Коломієць

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 квітня 2016 р. № 493/13/84-16
Щодо порядку та підстав запровадження багатозмінного режиму роботи,
надання відпусток за роботу у вечірню і нічну зміни та доплат за роботу у вечірній час
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо порядку та підстав запровадження багатозмінного режиму роботи, надання відпусток за роботу у вечірню і нічну зміни та
доплат за роботу у вечірній час при багатозмінному режимі роботи, який надійшов від народного
депутата України <...>, і повідомляє.
Чинним законодавством України не визначено поняття «багатозмінний режим роботи». Багатозмінний режим роботи передбачений постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС
«О переходе объединений, предприятий и организаций промышленности и других отраслей народного хозяйства на многосменный режим работы с целью повышения эффективности производства» від 12 лютого 1987 р. № 194 та роз’ясненням Держкомпраці СРСР щодо застосування
положень, передбачених цією постановою, від 17 березня 1989 р. № 6/6-140.
Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545 до прийняття відповідних
актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу
РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.
Відповідно до статей 57, 58 Кодексу законів про працю України час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку й графіками змінності відповідно до законодавства. Графіки змінності, які застосовуються на практиці,
передбачають прямий порядок чергування працівників по змінах (після першої зміни працівник
переходить у другу, а потім — у третю) або у зворотному порядку.
Під змінною роботою розуміється метод організації праці у дві, три або чотири зміни, який
може бути безперервним або з перервами, при якому працівники послідовно змінюють один одного на одних і тих же робочих місцях відповідно до графіка змінності (роботи), що вводиться у
випадках, коли тривалість виробничого процесу перевищує допустиму тривалість щоденної роботи, а також з метою більш ефективного використання устаткування, збільшення обсягів продукції,
що випускається, або послуг, що надаються.
Відповідно до зазначеного можна зробити висновок, що багатозмінний режим роботи — це
такий режим, коли на підприємстві, в установі, організації робота протягом доби виконується у дві
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і більше змін, тривалість кожної з них не повинна бути меншою за встановлену законодавством
тривалість робочого дня.
Статтею 14 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) визначено, що договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються
на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до законів.
Підприємства згідно зі статтею 15 Закону самостійно встановлюють у колективному договорі
форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів,
умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних,
компенсаційних і гарантійних виплат, з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.
Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки встановлено доплату в розмірі
20 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи у вечірній час
з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи).
Для підприємств, які знаходяться у сфері дії генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, встановлення цієї доплати в розмірі не нижчому, ніж визначено угодами в колективному договорі, є обов’язковим.
Види відпусток та порядок їх надання регламентовані Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Надання відпусток за роботу
у вечірню та нічну зміни чинним законодавством не передбачено.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу				

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 лютого 2015 р. № 120/13/84-15
Про оплату праці за час службового відрядження
(витяг)
<...>
Згідно із законодавством службове відрядження — це поїздка працівника за розпорядженням
керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок
службового відрядження з основною діяльністю підприємства).
За час перебування працівника у відрядженні згідно з наказом керівника підприємства (установи, організації) йому мають здійснити виплати, передбачені статтею 121 КЗпП України.
Працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу
здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку.
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Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про суми та склад витрат на відрядження
державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98.
Відповідно до пункту 14 розділу 1 «Загальні положення» Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13 березня 1998 р. № 59 (зі змінами), працівнику,
який направлений у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні
тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку.
Якщо працівник, у т. ч. лікар, направляється у відрядження одночасно з основного місця роботи й роботи за сумісництвом, то йому здійснюються виплати, передбачені статтею 121 КЗпП
України, окремо за кожним робочим місцем. У випадку розрахунку середньої заробітної плати
за кожним з цих робочих місць застосовується Порядок обчислення середньої заробітної плати,
затверджений постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці		  	              О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14 вересня 2016 р. № 13517/0/14-16/13
Про розрахунки з працівником, який придбав за власні кошти товари
для підприємства
(витяг)
<...>
Частиною другою статті 2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), зокрема, встановлено, що працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про
роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.
Згідно з частиною першою статті 21 КЗпП трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою,
за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внут
рішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю,
колективним договором і угодою сторін.
Отже, у разі якщо трудовим договором встановлено обов’язок працівника купувати товар за
власні кошти з наступним відшкодуванням цих коштів роботодавцем, то такі відносини слід розглядати з урахуванням вимог законодавства про працю.
У такому випадку ці кошти мають входити до загальної суми, яку роботодавець має виплатити
працівнику при його звільненні.
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Згідно зі статтею 117 КЗпП в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу
належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його
середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
При визначенні строку позовної давності в разі наявності трудового спору слід керуватися нормами статті 233 КЗпП.
Зазначеною статтею, зокрема, встановлено, що працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного в місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення
свого права, а у справах про звільнення — в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з
позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.
Надання роз’яснення з питання придбання працівником товарів за власні кошти на інших юридичних підставах, зокрема на умовах, визначених цивільним законодавством, виходить за межі
компетенції Мінсоцполітики.
<...>
Заступник Міністра —
керівник апарату			            В. Іванкевич

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 18 березня 2016 р. № 298/13/84-16
Щодо тарифного розряду керівника установи за ЄТС
<...> Розміри посадових окладів керівників бюджетних установ визначаються за тарифними
розрядами Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС) розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою КМУ
від 30 серпня 2002 р. № 1298, та галузевими наказами, розробленими на виконання цієї постанови.
Як правило, в галузевих наказах передбачені показники віднесення закладів та установ до груп
з оплати праці керівних працівників з урахуванням специфіки галузі.
З урахуванням цих показників органом вищого рівня в наказі про призначення керівника бюджетної установи на посаду (контракті) встановлюється конкретний розмір тарифного розряду ЄТС,
за яким визначається керівнику посадовий оклад.
Якщо галузевим наказом не передбачено показників віднесення закладів та установ до груп з
оплати праці керівних працівників, то конкретний розмір тарифного розряду ЄТС встановлюється
керівнику бюджетної установи за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату
праці та мінімального-максимального діапазону розмірів тарифних розрядів, затверджених відповідною схемою тарифних розрядів посад керівників.
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Наприклад, так встановлюється тарифний розряд ЄТС керівникам, посади яких наведені у вашому листі, — начальнику (директору) регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини (наказ Мінагрополітики від 3 листопада 2005 р. № 602) або директору загальноосвітньої школи
(наказ Міносвіти від 26 вересня 2005 р. № 557).
Директор Департаменту			            О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 14 червня 2016 р. № 121/06/187-16
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто звернення <...> та в межах компетенції
повідомляється.
Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення
трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях. Це дозволяє працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори
про роботу за сумісництвом.
Згідно з частиною першою статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві,
в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається
тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу, та в
інших випадках, передбачених законодавством.
Пунктом 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 передбачено, що переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді,
визначеній трудовим договором.
У зв’язку з цим, якщо працівник залишиться працювати на тій самій посаді в межах підприємства, переведення в розумінні статті 32 КЗпП, на нашу думку, не може бути застосовано.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що в даному випадку працівників доцільно звільняти з посади за сумісництвом.
Порядок ведення трудових книжок працівників регламентовано Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110 (далі — Інструкція).
Згідно з пунктом 1.1 Інструкції на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за
місцем основної роботи. Пунктом 2.14 Інструкції встановлено, що робота за сумісництвом, яка оформлена в
установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим рядком. Запис відомостей про роботу за
сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом.
Таким чином, у разі виявлення працівником бажання внести до трудової книжки записи про
роботу за сумісництвом такі записи вносяться в порядку, визначеному пунктами 2.3, 2.4 Інструкції.
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Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор юридичного департаменту				     О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 30 травня 2016 р. № 2/3-15-984-16
Щодо порядку присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
педагогічному працівнику з науковим ступенем
Розглянувши <...> звернення щодо порядку присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст
вищої категорії» педагогічному працівнику з науковим ступенем <...>, повідомляємо.
Відповідно до пункту п’ятого Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних
звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109 (далі — Порядок), особі, яка має науковий ступінь, при призначенні на посаду
педагогічного працівника присвоюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,
якщо на цій посаді передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій.
Зазначена норма застосовується лише при призначенні на педагогічні посади осіб, які мають
наукові ступені. Таким працівникам присвоюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», яка найбільшою мірою узгоджується з високою кваліфікацією і професійним досвідом
запрошеного на роботу фахівця.
Згідно із частиною другою статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» призначення на посаду педагогічних працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника
загальноосвітнього навчального закладу. Так, у разі призначення на посаду педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу особи, яка має науковий ступінь, місцевий орган
управління освітою у наказі про призначення зазначає про присвоєння кваліфікаційної категорії
«спеціаліст вищої категорії», як це передбачено пунктом 5 Порядку.
Зазвичай кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам присвоюються за результатами атестації.
У разі призначення на посаду педагогічного працівника особи з науковим ступенем при присвоєнні найвищої кваліфікаційної категорії йдеться про особливий випадок, який є виключенням із загального правила.
Необхідність встановлення такого порядку зумовлена створенням умов для забезпечення належної оплати праці висококваліфікованих спеціалістів, у послугах яких мають гостру потребу деякі навчальні заклади, а також уникненням зайвого бюрократизму при присвоєнні кваліфікаційної
категорії таким працівникам при укладенні з ними трудового договору.
Відповідно до абзацу третього пункту 5 Порядку не висунуто вимоги щодо установлення відповідності
наукового ступеня профілю діяльності педагогічного працівника, якого призначають на педагогічну посаду.
Така відповідність має бути при установленні доплати за наявність наукового ступеня, передбаченої наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних
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розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ« від 26 вересня
2005 р. № 557. Згідно з підпунктом 3 пункту 4 цього наказу відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу,
установи освіти та наукової установи. Тобто, право установлення відповідності наукового ступеня
працівника профілю його діяльності покладається на керівника навчального закладу.
Незважаючи на те, що Порядком не висунуто вимоги щодо установлення відповідності наукового ступеня профілю діяльності педагогічного працівника, органи управління освітою та керівники навчальних закладів при призначенні на педагогічні посади фахівців з науковим ступенем
зацікавлені, щоб науковий ступінь працівника відповідав профілю його діяльності.
Крім того, педагогічний працівник згідно із статтею 24 Закону України «Про загальну середню
освіту» повинен мати відповідну педагогічну освіту.
Педагогічні працівники з науковим ступенем, призначені на педагогічні посади до набрання
чинності цією постановою, атестуються згідно із пунктом 4.7 Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня
2010 р. № 930, без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку
проведення позачергової атестації.
Директор департаменту			          Ю. Кононенко

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 червня 2016 р. № 116/9/5/78-16
<...>
По суті порушеного питання інформую, що облік особового складу в Збройних Силах України ведеться згідно з Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 р. № 333. Відповідно до зазначеної
вище Інструкції надання інформації роботодавцю про загибель, перебування в полоні, зниклих безвісти військовослужбовців Збройних Сил України не передбачено. Повідомляються лише члени сім’ї
та родичі військовослужбовця через районні (об’єднані, міські) військові комісаріати.
Надання роботодавцю довідок про звільнення військовослужбовця з військової служби
чинним законодавством не передбачено. Зазначену інформацію роботодавці можуть отримати,
надіславши запит до військового комісаріату.
<...>
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Лист
від 24 травня 2016 р. № 322/2/2836
1. Відповідно до абзацу 11 пункту 3.4 Інструкції з організації ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
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установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України
від 15 грудня 2010 р. № 660 (далі — Інструкція), підприємства складають і не пізніше 1 грудня
поточного року подають до військових комісаріатів списки громадян, які підлягають приписці до
призовних дільниць, за формою, визначеною в додатку 2 до цієї Інструкції.
Виходячи з наведеного, список надається до військових комісаріатів лише в разі наявності на
підприємстві громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.
Разом з тим у разі відсутності на підприємстві згаданої категорії працівників підприємство
може повідомити відповідний військовий комісаріат про їх відсутність. При цьому обов’язковість
такого повідомлення Інструкцією не передбачено, тому воно може складатися в довільній формі.
2. Відповідно до вимог Інструкції списки на призовників і військовозобов’язаних ведуться у
навчальних закладах за формами, визначеними в додатках 7, 9, 10 до цієї Інструкції.
Разом з тим відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р. № 3543-XII одним із обов’язків підприємств є сприяння військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації.
Тому згадані списки необхідно подавати на вимогу військових комісаріатів за їх запитами.
У разі якщо в цьому запиті форму такого списку не встановлено, підприємство може використовувати форми списків, які визначено в додатках 7, 9, 10 до Інструкції.
3. Відповідно до пункту 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого
постановою КМУ від 28 грудня 2000 р. № 1921, у редакції постанови КМУ від 17 червня 2015 р.
№ 405 (далі — Положення), керівники підприємств, установ та організацій надають військовим
комісаріатам щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів
і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах
і організаціях на таких транспортних засобах і техніці.
Зазначена норма Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, за наявності на обліку на цих підприємствах транспортних засобів
і техніки або змін у їх якісному чи кількісному стані.
Перший заступник начальника
Головного управління оборонного та
мобілізаційного планування ГШ ЗСУ				
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13

14
15

ДБ
ДО

12

11

10

НБ

Н

ТВ

Творча відпустка (ст. 16 Закону України «Про відпустки»)

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст.13, 14, 15,
151 Закону України «Про відпустки»)
Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку
з навчанням (п. 12, 13, 17 ст. 25 Закону України «Про
відпустки»)
Додаткова відпустка без збереження заробітної плати
в обов’язковому порядку (ст. 25 крім п. 3, 12, 13, 17
Закону України «Про відпустки» )
Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають
дітей (ст. 19 Закону України «Про відпустки»)  

Ч

Додаткова відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

09

07

Д

ВД

Відрядження

06

05

04

03

02

01

цифровий

08

РВ

Години роботи у вихідні та святкові дні

Код

В

НУ

Надурочні години роботи

Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону України
«Про відпустки»)
Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону України
«Про відпустки»)

ВЧ
РН

Вечірні години роботи

РС

Години роботи працівників, яким встановлено неповний
робочий день (тиждень) згідно із законодавством

Нічні години роботи

Р

буквений

ІВ
І

Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами
Інші причини неявок

НЗ

НН
Неявки з нез’ясованих причин

26

ТН

Оплачувана тимчасова непрацездатність
Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках,
передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою
травмою та ін. підтверджена довідками лікувальних
закладів)

30

29

28

27

25

24
С

23

22

21

20

19

18

17

16

цифровий

по

ПР

Код

з

Звітний період

Прогули

П

ІН

  НП

  НД

  БЗ

НА

ДД

ВП

буквений

Дата
заповнення

Типова форма № П-5
Затверджено
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 № 489

Масові невиходи на роботу (страйки)

Простої

Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами (ст. 17 Закону України «Про відпустки») та відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18
Закону України «Про відпустки»)
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
6-річного віку (п. 3 ст. 25 Закону України «Про відпустки»)
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою
сторін (ст. 26 Закону України «Про відпустки»)
Інші відпустки без збереження заробітної плати
(на період припинення виконання робіт)
Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця на неповний робочий день (тиждень)
Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство на підставі договорів між
суб’єктами господарювання
Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків,
допризовна підготовка, військові збори, донорські,
відгул і т. ін.)

Умовні позначення

Табель обліку використання робочого часу

Години роботи, передбачені колдоговором

Умовні позначення

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________________________

назва структурного підрозділу

Найменування підприємства (установи, організації)

Типова форма

21

ПІБ, посада

Стать (ч/ж)

Табельний номер

№  з/п

12
27

11
26

10
25

09
24

08
23

07
22

06
21

05
20

04
19

03
18

02
17

01
16

днів
«__»________20__р.

Керівник структурного
підрозділу

РАЗОМ:

всього
(підпис)

________________

(ПІБ)

вихідних, святкових

_____________

(посада)

нічних

з причин за місяць

«__»________20__р.

Працівник кадрової служби

(підпис)

(ПІБ)

дні/год.
________________ ________________

(посада)

Оклад, тарифна ставка, грн

2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної  кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена
іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

Примітка.
1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана
встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)
розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому  фонд робочого часу  не повинен перевищувати нормальної його тривалості.  

________________ ________________
(ПІБ)

13
28

(підпис)

14
29

(посада)

15
30

«__»________20__р.

Відповідальна особа

Х
31
Х
Х

надурочно

Відпрацьовано за місяць
годин

з них:
вечірніх

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин)

Всього неявок
години
дні

основна та додаткова відпустки
коди 8-10
дні/год.

відпустки у зв’язку з навчанням, творчі, в обов. порядку та інші
дні/год. коди 11-15, 17, 22

відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін
коди  18
дні/год.

відпустки без збереження з/п на період припинення виконання робіт
коди 19
дні/год.

тимчасовий перевод на інше підприємство
коди 20
дні/год.

перевод на неповний робочий день (тиждень)
коди 21
дні/год.

простої
коди 23
дні/год.

прогули
коди 24
дні/год.

страйки
коди 25
дні/год.

тимчасова непрацездатність
коди 26-27
дні/год.

інші
коди 28-30

22
дні/год.

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

Типова форма
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34
42
46

Оплата праці: доступно для кадровика
«Нетрудове» законодавство
Пенсійне забезпечення
Відповіді на запитання

оплата праці: доступно для кадровика

Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Тарифна система

оплати праці

У січневому номері нашого журналу ми вже звертали вашу увагу на те, що
тарифна система оплати праці є підгрунтям організації оплати праці.
Зокрема, на її основі будується відрядна та почасова оплата праці. Отже,
з’ясуємо, якими принципами слід керуватися під час побудови тарифної
системи на підприємстві

В

ідповідно до статті 96 КЗпП тарифна
система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від
їх складності, а працівників — залежно
від їхньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.
Тарифна система оплати праці включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових
окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифні сітки, ставки, схеми
посадових окладів установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно
в колективному договорі з дотриманням норм
і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними)
угодами.
Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Формування тарифної сітки (схеми
посадових окладів) провадиться на основі:
 тарифної ставки робітника першого
розряду, яка встановлюється в розмірі, що
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перевищує законодавчо встановлений розмір
мінімальної заробітної плати;
 міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень розмірів тарифних ставок
(посадових окладів), що встановлюються в розмірах, не нижчих ніж визначені генеральною,
галузевою (регіональною) угодою.
Отже, це два найважливіших базових показники, які має встановити підприємство. Далі
розглянемо, якими принципами воно має при
цьому керуватися.

Тарифна ставка робітника першого
розряду
Розмір тарифної ставки робітника першого
розряду залежить від економічного становища підприємства. Це мінімальна заробітна
плата працівника, визначена в колективному
договорі, яка не може бути меншою за законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, некваліфіковану працю, ниж-
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че від якого не може оплачуватися праця за
виконану працівником місячну або годинну
норму праці.

Увага!
Тарифна ставка — це сума, яка нараховується за певний проміжок часу (година,
день) працівникам відповідної кваліфікації
(розряду).

Державні гарантії рівня заробітної плати в
законодавстві України визначені КЗпП та Законом України «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108/95).
Так, відповідно до статті 8 цього Закону держава
регулює оплату праці працівників на підприємствах усіх форм власності шляхом установлення
розміру мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб. Її розмір встановлюється та переглядається на підставі статей 9 і 10
Закону № 108/95 та не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб. Нагадаємо, що до мінімальної заробітної
плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Найменшого розміру перевищення мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду над рів-

Увага!
Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати
за просту, некваліфіковану працю, нижче
якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також почасову
норму праці (обсяг робіт) (ст. 95 КЗпП).
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нем встановленої мінімальної заробітної плати
не встановлено.
Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні
на 2016–2017 роки від 23 серпня 2016 р.
(далі — Генеральна угода) визначено, що у
2016 р. на підприємствах, в організаціях небюд
жетної сфери всіх форм власності тарифна
ставка робітника першого розряду встановлюється в розмірі, визначеному відповідною галузевою угодою, укладеною до набрання чинності угодою, але не нижче 110 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом, для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених до набрання чинності угодою
галузевих угод (згідно з реєстром, розміщеним
на сайті Міністерства соціальної політики) не
регулюють розміру тарифної ставки робітника
першого розряду.
Конкретний розмір мінімальних ставок
(окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в
галузевих, територіальних угодах і колективних договорах.
Слід наголосити, що норми Генеральної
угоди обов’язкові для виконання лише на тих
підприємствах, які входять до сфери дії сторін,
що її підписали. На підприємствах, де договірна
оплата праці регулюється на галузевому та
регіональному рівнях, мінімальна тарифна
ставка робітника першого розряду визначається за нормами відповідних угод.
На підприємствах, де договірна оплата праці
регулюється лише на виробничому рівні (колективний договір), мінімальна тарифна ставка
робітника першого розряду як обов’язковий
елемент тарифної системи може визначатися
орієнтовно за розміром цієї ставки в галузевій
(регіональній) угоді чи розраховуватися самостійно на підприємстві.
У разі самостійного встановлення на підприємстві мінімальної тарифної ставки робітника
першого розряду вона визначається добутком
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прийнятого в колективному договорі розміру
мінімальної тарифної ставки робітника, який
виконує просту роботу, що не потребує кваліфікації, і тарифного коефіцієнта відповідного
тарифного розряду. У разі самостійного встановлення мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду доцільно за найменше
перевищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати приймати
2 % — тобто коефіцієнт 1,02.
Підприємства бюджетної сфери для визначення розміру оплати праці працівників
мають дотримуватися Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою КМУ від 30 серпня 2002 р.
№ 1298 (далі — Постанова № 1298). Посадові
оклади (тарифні ставки) працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери визначають за розрядами єдиної тарифної сітки шляхом множення окладу
(ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
Тарифна система оплати праці без мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду
може будуватися на тих підприємствах, де за
складом трудових функцій не потрібні робітничі
професії, що тарифікуються за розрядами робіт.
На таких підприємствах у складі працівників є
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці та робітники, праця яких оплачується за
окладами. Тому на таких підприємствах доцільно використовувати тарифну ставку робітника
першого розряду лише як розрахункову величину, і на основі цієї ставки визначати оклади працівників із застосуванням міжпосадових і міжкваліфікаційних коефіцієнтів.

Міжкваліфікаційні співвідношення
Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових
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Приклад
Середньомісячна заробітна плата робітників у жовтні 2016 р.
(перед укладанням колективного договору) становить 1800 грн. На підприємстві діє 6-розрядна тарифна сітка з
діапазоном тарифних коефіцієнтів 1:2,4.
Середній тарифний розряд — третій,
якому відповідає тарифний коефіцієнт
1,38. Середньомісячна заробітна плата
робітників, приведена у відповідність до
середньомісячної заробітної плати робітника третього розряду, становить
2484 грн (1800 грн × 1,38).
Після цього має бути визначено, яку
частку в середній заробітній платі становитиме тарифна (основна) частина.
Якщо на підприємстві за оптимальну
прийнято частку тарифу на рівні 80 %,
тоді місячна тарифна ставка робітника першого розряду становитиме
1987,20 грн (2484 грн × 0,80).
Розмір годинної тарифної ставки робітника першого розряду за нормами тижневої
тривалості робочого часу визначається
діленням місячної тарифної ставки робітників першого розряду на місячну норму
робочого часу, розраховану за річним календарним номінальним фондом робочого
часу за відповідної його тижневої норми.
Наприклад, згідно з Методичними рекомендаціями з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов організації оплати
праці від 25 грудня 2003 р. № 348 за місячну норму робочого часу під час цих розрахунків приймаються середні показники,
які за 40-годинного тижня становлять
167 год. на місяць. Тому якщо місячну
тарифну ставку робітників першого розряду встановлено в розмірі 1987,20 грн,
годинна тарифна ставка за 40-годинного робочого тижня дорівнюватиме:
1987,20 грн ÷ 167 год. = 11,90 грн.
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окладів) — це коефіцієнти, які обчислюються
по відношенню до попереднього розряду для
визначення рівня зростання оплати праці в
разі підвищення кваліфікації на один розряд.
Порядок визначення співвідношень в оплаті
праці та розміри цих співвідношень чинним законодавством не визначені. Він передбачений
лише:
 Рекомендаціями щодо визначення заробітної плати працюючих працівників залежно
від особистого внеску працівника в кінцеві
результати роботи підприємства, затвердженими наказом Мінпраці України від 31 березня
1999 р. № 44;
 Методичними рекомендаціями з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов
організації оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств та організацій виробничої сфери, затвердженими наказом Мінпраці України від 25 грудня 2003 р. № 348 (далі —
Методрекомендації № 348);
 Методичними рекомендаціями щодо
оплати праці працівників малих підприємств,
затвердженими наказом Мінпраці України від
13 серпня 2004 р. № 186.
Міжгалузеві співвідношення в оплаті праці
(між тарифними сітками робітників) законодавчо не затверджені та визначаються як відношення тарифних ставок робітників першого розряду в застосовуваних на підприємстві
тарифних сітках до мінімальної по підприємству (базової) тарифної ставки робітника-почасовика першого розряду. Тарифна сітка з
мінімальною тарифною ставкою робітникапочасовика першого розряду приймається за
базову тарифну сітку робітників, міжгалузевий коефіцієнт якої приймається за 1. Базова
тарифна сітка робітників може бути тарифною сіткою як основного виробництва, так і
допоміжного.
Коефіцієнти відношення максимальних
посадових окладів до мінімальних — виняткова компетенція сторін колективного договору.
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Тарифні розряди
Згідно з частиною четвертою статті 96 КЗпП
віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів i присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться роботодавцем згідно з тарифно-кваліфікаційним
довідником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником).

Увага!
Тарифний розряд — величина, що відображає складність праці та кваліфікацію працівника. Кваліфікаційний розряд — величина, що відображає рівень професійної
підготовки працівника.

Кваліфікаційні розряди можуть змінюватися. Так, вони підвищуються насамперед робітникам, які успішно виконують встановлені
норми праці та сумлінно ставляться до своїх
трудових обов’язків. Право на підвищення
розряду мають робітники, які успішно виконують роботи більш високого розряду не
менш як три місяці й склали кваліфікаційний
екзамен. А от за грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення,
які спричинили погіршення якості продукції,
робітникові може бути знижено кваліфікацію
на один розряд. Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не раніше ніж через три місяці після його зниження
(частина п’ята ст. 96 КЗпП).
Фінансування бюджетних організацій, в т. ч.
оплата праці працівників (службовців), здійснюється відповідно до статей затвердженого
державного бюджету і місцевих бюджетів (областей, районів, міст, селищ, сіл). Під час ухвалення бюджету на виплату заробітної плати
повинні враховуватися схеми й розміри (спів-
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відношення) посадових окладів, встановлені
в тарифно-кваліфікаційних характеристиках
(довідниках), мінімальні законодавчі гарантії
з оплати праці працівників. Місцеві бюджети
можуть здійснювати додаткові виплати працівникам бюджетної сфери.
Посадові оклади службовцям установлює
роботодавець відповідно до посади та кваліфікації працівника. За результатами атестації
роботодавець має право змінювати посадові
оклади службовцям у межах затверджених у
встановленому порядку мінімальних i максимальних розмірів окладів на відповідній посаді (частина шоста ст. 96 КЗпП).

Тарифна сітка
Тарифна сітка — це таблиця відповідності кваліфікаційних (тарифних) розрядів і тарифних
коефіцієнтів — множників, що застосовуються
до тарифної ставки робітника першого розряду.
Тарифна сітка складається з розрядів, тарифних коефіцієнтів і груп тарифних коефіцієнтів.

Приватні підприємства під час складання
тарифної сітки можуть користуватися Методрекомендаціями № 186. Для фахівців малих підприємств, які займаються питаннями
оплати праці, пропонується декілька варіантів тарифних систем організації оплати праці, з яких може бути запроваджено варіант,
що найбільше відповідатиме умовам виробництва та тим стратегічним завданням, які
найефективніше можуть бути реалізовані за
умови його використання. Варіанти тарифних
систем організації оплати праці працівників
наведено в таблиці 1.
Основними характеристиками тарифної
сітки є:
 кількість розрядів;
 діапазон тарифних коефіцієнтів;
 характер зміни тарифних коефіцієнтів.
Кiлькiсть тарифних розрядiв у тарифнiй
сiтцi, яка приймається пiд час розробки тарифної системи оплати працi, пiдприємство визначає на пiдставi випускiв чинного Довiдника
квалiфiкацiйних характеристик професiй ро
бiтникiв та передбаченої ним порозрядної
Таблиця 1

Варіант
тарифної системи
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За варіантами тарифної системи в оплаті праці застосовуються:
для робітників

для керівників, професіоналів,
фахівців та технічних службовців

I

Окремi тарифнi сiтки тарифних розрядiв
Схема посадових окладiв, диференцiйованих за
та тарифних коефiцiєнтiв для рiзних
посадами керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв
видiв виробництв та робiт, окремих груп i
та технiчних службовцiв
категорiй робiтникiв

II

Як i за першим варiантом — окремi
тарифнi сiтки

Схема єдиних наскрiзних, диференцiйованих за
посадами тарифних коефiцiєнтiв

III

Єдина тарифна сiтка тарифних розрядiв
i тарифних коефiцiєнтiв з оплати працi
всiх груп i категорiй робiтникiв

Єдина тарифна сiтка тарифних розрядiв i тарифних коефiцiєнтiв з оплати працi керiвникiв,
фахiвцiв, професiоналiв та технiчних
службовцiв

IV

Єдина наскрiзна тарифна сiтка тарифних розрядiв i тарифних коефiцiєнтiв з оплати працi
всiх працiвникiв пiдприємства
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тарифiкацiї робiт за їх видами та професiями
робiтникiв.
В основному на підприємствах застосо
вується шестирозрядна сітка, де перший розряд
відповідає найпростішим роботам, тобто нижчому заробітку, а шостий — найвищому. Однак
така градація не є усталеною, трапляються тарифні сітки й зі значно більшою кількістю розрядів. Наприклад, у таблиці 2 наведено 6-розрядну тарифну сiтку зі спiввiдношенням тарифних коефiцiєнтiв крайнiх розрядiв 1,81.
Перший варіант рекомендується засто
совувати за умов рiвного (50 на 50 %) спiв
вiдношення простих та складних робiт, а другий — коли перевагу мають складнi роботи та
використовується складне устаткування, яке
потребує квалiфiкованих робiтникiв для його
обслуговування.

У разi наявностi особливо складних, високоточних, вiдповiдальних робiт та застосування
особливо складного та високоточного устаткування, для обслуговування якого потрiбнi
висококвалiфiкованi робiтники, рекомендується використовувати 7-8-розряднi тарифнi сiтки
з рiзними варiантами їх побудови залежно вiд
обсягiв таких робiт на пiдприємствi.
На малих пiдприємствах, на яких в загальному обсязi робiт, що виконуються ро
бiтниками, основну частку складають про
стi роботи, рекомендується застосовувати
5-розряднi тарифнi сiтки з дiапазоном тариф
них коефiцiєнтiв 1,0:1,6 та 1,0:1,75 (п. 2.5
Методрекомендацій № 186). Приклад 5-розрядної тарифної сiтки iз спiввiдношенням
тарифних коефiцiєнтiв крайнiх розрядiв 1,60
наведено в таблиці 4.
Таблиця 2
Тарифнi розряди

1

2

3

4

5

6

1,0

1,13

1,27

1,43

1,61

1,81

абсолютне

–

0,13

0,14

0,16

0,18

0,20

вiдносне (%)

–

13,0

12,5

12,5

12,5

12,5

Тарифнi коефiцiєнти
Зростання тарифних коефiцiєнтiв:

Приклад 6-розрядної тарифної сiтки iз спiввiдношенням тарифних коефiцiєнтiв крайнiх
розрядiв 2,0 наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Тарифнi розряди
1

2

3

4

5

6

1,0

1,12

1,28

1,48

1,72

2,0

абсолютне

–

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

вiдносне (%)

–

12,0

14,3

15,6

16,2

16,3

Тарифнi коефiцiєнти
Зростання тарифних коефiцiєнтiв:

№ 11 (118) листопад 2016

29

оплата праці: доступно для кадровика

Таблиця 4
Тарифнi розряди
Тарифнi коефiцiєнти
Зростання тарифних коефiцiєнтiв:
абсолютне
вiдносне (%)

1
1,0

2
1,15

3
1,30

4
1,45

5
1,60

–
–

0,15
15,0

0,15
13,0

0,15
11,5

0,15
10,3

Пiдприємства можуть застосовувати єдину тарифну сiтку в рiзних варiантах:
 єдину тарифну сiтку — окрему, з оплати працi робiтникiв;
 єдину тарифну сiтку — окрему, з оплати працi керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiч
них службовцiв;
 єдину тарифну сiтку з оплати працi всiх працiвникiв пiдприємства.
У таблиці 5 наведено приклад єдиної тарифної сiтки з оплати працi всiх професiй робiтникiв.
Таблиця 5

Групи та категорiї працiвникiв i види робiт

Тарифнi розряди
3
4
5
6
7
8
Тарифнi коефiцiєнти
1,0 1,12 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
1

2

1. Неквалiфiкованi та малоквалiфiкованi робiтники,
1-2 роззайнятi виконанням простих робiт з обслуговування виряди
робництва
2. Квалiфiкованi робiтники, зайнятi виконанням нескладних робiт, обслуговуванням, ремонтом i налагодженням нескладного устаткування та переробкою
вантажу на складах
3. Квалiфiкованi робiтники, зайнятi виконанням складних робiт, обслуговуванням, ремонтом i налагодженням складного устаткування та приладiв, а також на
механiзованих вантажно-розвантажувальних роботах
4. Висококвалiфiкованi робiтники, зайнятi виконанням
особливо складних, високоточних та вiдповiдальних
робiт, обслуговуванням особливо складного, високоточного та унiкального устаткування, його ремонтом та
налагодженням
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2–4 розряди

4–6 розряди

6–8 розряди
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Тарифна сітка визначає правила оплати
праці для працівників різної кваліфікації в
межах групи, на яку поширюється ця тарифна
сітка. На підприємстві одночасно можуть застосовуватися кілька тарифних сіток: наприклад, звичайна тарифна сітка і тарифна сітка
для працівників із шкідливими та важкими
умовами праці.
У таблиці 6 наведено приклад тарифної
сітки із застосуванням і розрядних, і міжрозрядних коефіцієнтів (тобто співвідношення
тарифних коефіцієнтів сусідніх розрядів).
З урахуванням тарифно-кваліфікаційних
характеристик встановлюється рівень тарифних розмірів оплати праці — вони визначаються Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). Існують різні види довідників — довідники для
професій, які є загальними для всіх галузей,
та випуски довідників для професій окремих
галузей.
Для службовців розробляють схеми по
садових окладів (тарифних розмірів оплати
праці службовців) — це переліки посад службовців із зазначенням мінімальних і максимальних окладів працівників за кожною посадою залежно від відмінностей у рівнях кваліфікації (вилка окладів).
Схеми посадових окладів містять перелік
розташованих в ієрархічному порядку посад
від керівника підприємства до посад технічних
службовців та розміри посадових окладів, передбачених для кожної з них. Замість розмірів
посадових окладів у грошових одиницях можуть установлюватися міжкваліфікаційні (між-

посадові) співвідношення (коефіцієнти) в оплаті
праці, які аналогічно тарифним коефіцієнтам
свідчать, у скільки разів передбачений для відповідної посади оклад перевищує мінімальну
тарифну ставку (тарифну ставку робітника першого розряду). На основі міжкваліфікаційних
співвідношень і мінімальної тарифної ставки
розраховуються посадові оклади.
Чинниками диференціації міжкваліфікаційних співвідношень (посадових окладів) є:
 обсяг і складність завдань, обов’язків і
робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками, що містяться в ДКХП, посадовими інструкціями та іншими документами,
які регламентують діяльність посадових осіб;
 кваліфікація (рівень освіти і стаж роботи,
необхідні для виконання завдань, обов’язків і
робіт за відповідними посадами);
 рівень відповідальності;
 умови праці;
 масштаби та складність виробництва
тощо.
У свою чергу складність завдань, обов’язків
і робіт за відповідними посадами залежить від:
 категорії, до якої належить посада
(керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці) і яка визначається на підставі
Національного класифікатора України ДК
003:2005 «Класифікатор професій»;
 кваліфікаційної категорії для посад
професіоналів (провідний, І категорії, ІІ категорії, без категорії), фахівців (І категорії, ІІ категорії, без категорії) і технічних службовців
(старший або І категорії, без категорії);
 рівня управління для керівних посад.
Таблиця 6

Тарифні розряди
Розрядний коефіцієнт
Міжрозрядний
коефіцієнт
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I

II

III

IV

V

VI

1,00

1,1

1,35

1,5

1,7

2,0

1,1

1,23

1,11

1,13

1,18

—
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У тарифнiй оплатi працi керiвникiв, про
фесiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв
застосовуються два варiанти схем посадових
окладiв. Перша схема передбачає встановлення
абсолютних розмiрiв посадових окладiв у гривнях з диференцiацiєю їх розмiрiв за вiдповiдними
посадами. Але цей варiант має такий недолiк:
зі змiною мiнiмального посадового окладу
необхiдно певним чином перераховувати всю
схему посадових окладiв за штатним розписом
пiдприємства.
Другий варiант передбачає схему посадових окладiв на основi тарифних коефiцiєнтiв,
диференцiйованих за посадами керiвникiв,
професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв.
Ця схема дає змогу протягом значного часу
зберiгати первинно встановленi мiжпосадовi
спiввiдношення в оплатi працi.
Основними параметрами побудови схем
посадових окладiв керiвникiв, професiоналiв,
фахiвцiв та технiчних службовцiв є:
 розмiри мiнiмального та максимального посадових окладiв та їх взаємозв’язок iз
тарифною системою оплати працi робiтникiв;
 горизонтальна диференцiацiя посадових окладiв, яка передбачає певний дiапазон
(мiнiмум – максимум) посадового окладу для
кожної посади;
 система вертикальної мiжпосадової
диференцiацiї посадових окладiв за посадами
штатного розпису пiдприємства.
Горизонтальна диференцiацiя посадових
окладiв, що передбачає встановлення їх «вилки» (максимум – мiнiмум) за кожною посадою,
має передбачити рiзницю не менше як 10,0 %.
Система вертикальної мiжпосадової ди
ференцiацiї посадових окладiв за посадами
штатного розпису залежить в основному вiд
спiввiдношення розмiрiв максимального посадового окладу керiвника та мiнiмального посадового окладу нижчої посади в штатному розписі та кiлькостi посад.
Приклад шкали поетапної диференцiацiї
посадових окладiв працiвникiв для малих
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пiдприємств з чисельнiстю працівників до 50
осiб наведено в таблиці 3.2.2.1 Методрекомендацій № 186.
Єдина тарифна сiтка з оплати працi
усiх працiвникiв малого пiдприємства та їх
розподiл за розрядами Єдиної тарифної сiтки
(з укрупненими групами посад) може мати
вигляд як таблиця 4.4.1 Методрекомендацій
№ 186.
Розміри посадових окладів працівників
бюджетної сфери згідно з розрядами Єдиної
тарифної сітки (ЄТС) з 1 травня 2016 р. наведено в таблиці 7.
Згідно з приміткою 1 до Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої Постановою № 1298, посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначаються
шляхом множення окладу (ставки) працівника
першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначені в гривнях з копійками,
цифри до 0,5 відкидаються, а від 0,5 і вище —
округлюються до однієї гривні.
Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду на основі
Єдиної тарифної сітки встановлено в розмірі
1185 грн. Але зверніть увагу, що відповідно
до постанови КМУ «Про підвищення оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та
внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» від 6 квітня 2016 р. № 288
розміри посадових окладів 1–4 тарифних
розрядів встановлені незалежно від тарифного коефіцієнта.
Постановою № 1298 також визначаються
схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних
працівників, професіоналів, фахівців та інших
працівників бюджетних установ, закладів та
організацій (додаток 2), схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців,
Кадровик України
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Таблиця 7
Тарифні розряди
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

Тарифні коефіцієнти
1,00
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,64
1,73
1,82
1,97
2,12
2,27
2,42
2,58
2,79
3,00
3,21
3,42
3,64
3,85
4,06
4,27
4,36
4,51

керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій (додаток 3),
схеми тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх бюджетних установ,
закладів та організацій (додаток 4), за якими визначають розряд за відповідною посадою.
Тарифна система широко застосовується
на практиці, а тарифні сітки на різних під-
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Розміри посадових окладів, грн
1516
1521
1532
1543
1612
1718
1825
1943
2050
2157
2334
2512
2690
2868
3057
3306
3555
3804
4053
4313
4562
4811
5060
5167
5344

приємствах можуть відрізнятися. У бюджетній сфері більше єдності, оскільки в даному
випадку питання оплати праці регламентуються на державному рівні, в т. ч. застосовується Єдина тарифна сітка. У приватних
компаніях кадрові служби самостійно розробляють тарифні сітки з урахуванням специфіки діяльності, кількість розрядів у таких
сітках варіюється. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Запити на інформацію
та звернення громадян:
у чому різниця?

У

попередньому номері журналу ми
детально розглянули законодавство
України про звернення громадян. Але
звертатися до різних державних органів, підприємств, установ чи організацій
(далі — організація) можна не тільки з приводу
вирішення складних, переважно особистих,
питань, а й із запитами про надання інформації, що має публічний і достатньо узагальнений
(знеособлений) характер, і на підготовку відповідей на які організація не витрачатиме
стільки ж часу, як для вивчення різних нюансів
справи особистого характеру.
Запити про надання публічної інформації
мають розглядатися у відповідній організації згідно із Законом України «Про доступ до
публічної інформації» від 13 січня 2011 р.
№ 2939-VI (далі — Закон № 2939). Цей Закон, з одного боку, має дещо спільне із Законом України «Про звернення громадян» від
2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР (далі — Закон
№ 393/96, а з іншого, відрізняється від нього з точки зору конкретних випадків його застосування та процедури розгляду запитів на
інформацію. Як кадровику не заплутатися та
правильно використовувати в роботі згадану
законодавчу базу, розглянемо в статті.
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Поняття «публічна інформація»
Відповідно до статті 1 Закону № 2939 публіч
на інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будьяких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.
Для отримання такої інформації, наприк
лад, кадровик або інший працівник підприємства може зробити запит до певного суб’єкта
владних повноважень (зокрема, міністерства,
відомства тощо) про надання йому інформації
про певний документ (наказ, рішення, постанову, правила, порядок тощо), який був створений цим відомством у межах його повноважень і який може стосуватися, зокрема:
 умов прийняття на роботу до цього відомства;
 порядку нарахування певних видів пенсій (в разі запиту до органів Пенсійного фонду) або допомоги (в разі запиту до органів соціального захисту);
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 правил вступу до певних професійних
навчальних закладів (у разі запиту до органів
управління освітою);
 захворювань, які можуть обмежити працю за певними професіями (в разі запиту до органів охорони здоров’я);
 можливих пільг щодо оподаткування
заробітної плати та інших винагород за працю
(в разі запиту до податкових органів) тощо.
Кадровик може підготувати такий запит на
інформацію як особисто від себе як фізичної
особи, так і від імені підприємства (юридичної особи), де він працює (якщо таке підприємство не є суб’єктом владних повноважень).

Інформація з обмеженим доступом
Зауважимо, що не вся публічна інформація
може бути надана будь-кому за його запитом.
Відповідно до статті 6 Закону № 2939 публічна інформація може мати обмежений доступ.
До такої, зокрема, належить:
 конфіденційна інформація (ст. 7);
 таємна інформація (ст. 8);
 службова інформація (ст. 9).
Доступ до інформації обмежується відповідно до законодавства задля інтересів національної безпеки, територіальної цілісності,
підтримання авторитету та неупередженості
правосуддя тощо. У той же час інформація з
обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно
оприлюднив її раніше. Проте не може бути
обмежено доступ до:
 інформації про розпорядження бюд
жетними коштами, володіння, користування
чи розпорядження державним, комунальним
майном, у т. ч. доступ до копій відповідних
документів, умов отримання цих коштів чи
майна, прізвища, імені, по батькові фізичних
осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (крім випадків, коли
оприлюднення або надання такої інформації
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може завдати шкоди інтересам національної
безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину);
 відомостей, зазначених у декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700VII, крім відомостей щодо реєстраційного
номера облікової картки платника податків
або серії та номера паспорта громадянина
України, місця проживання, дати народження
фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів,
які наводяться в декларації.
Також обмеженню доступу підлягає ін
формація, а не документ. Якщо документ
містить інформацію з обмеженим доступом,
для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений (п. 7 ст. 6 Закону
№ 2939).
Зауважимо, що відповідно до статті 11 Закону № 2939 посадові та службові особи не
підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за розголошення інформації про правопорушення або
відомостей, що стосуються серйозної загрози
здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо
особа при цьому керувалася добрими намірами
та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази
правопорушення або стосується істотної загрози
здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю.

Інформація про особу
У Законі № 2939 йдеться й про такий вид інформації, як інформація про особу. Так, відповідно до статті 10 цього Закону кожна осо
ба має право:
 знати в період збирання інформації, але
до початку її використання, які відомості про
неї та з якою метою збираються, як, ким і з
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якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
 доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
 вимагати виправлення неточної, непов
ної, застарілої інформації про себе, знищення
інформації про себе, збирання, використання
чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 на ознайомлення за рішенням суду з
інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 на відшкодування шкоди в разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
У свою чергу розпорядники інформації, які
володіють інформацією про особу, зобов’язані:
 максимально обмежувати обсяг інформації про особу, яку вони збирають, зберігають і використовують;
 надавати її безперешкодно та безкош
товно на вимогу осіб, яких вона стосується,
крім випадків, передбачених законом;
 використовувати її лише з метою та у
спосіб, визначений законом;
 вживати заходів щодо унеможливлення
несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
 виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу
осіб, яких вона стосується.
Крім того, зберігання інформації про особу
не повинно тривати довше, ніж це необхідно
для досягнення мети, задля якої ця інформація
збиралася.

Запити про надання публічної
інформації
Відповідно до статті 12 Закону № 2939
суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
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 запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу
юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
 розпорядники інформації — суб’єкти,
визначені у статті 13 Закону № 2939;
 структурний підрозділ або відповідаль
на особа з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації.
Із наведеного вище визначення поняття
«публічна інформація» зрозуміло, що відповідно до Закону № 2939 звертатися із запитом про
надання такої інформації можна не до всіх організацій, а лише до тих, які є суб’єктами владних повноважень або іншими розпорядниками
публічної інформації, визначеними Законом
№ 2939. Зокрема, відповідно до статті 13 Закону № 2939 до розпорядників публічної інфор
мації належать:
 суб’єкти владних повноважень — органи
державної влади, інші державні органи, органи
місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно
до законодавства та рішення яких є обов’яз
ковими для виконання;
 юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, — стосовно інформа
ції щодо використання бюджетних коштів;
 особи, якщо вони виконують делеговані
повноваження суб’єктів владних повноважень
згідно із законом чи договором, включаючи
надання освітніх, оздоровчих, соціальних або
інших державних послуг, — стосовно інформа
ції, пов’язаної з виконанням їх обов’язків;
 суб’єкти господарювання, які займають
домінуюче становище на ринку або наділені
спеціальними чи виключними правами, або є
природними монополіями, — стосовно інфор
мації щодо умов постачання товарів, послуг та
цін на них.
Наприклад, якщо кадровику потрібно вирішити певні питання щодо організації професій-
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ного навчання (підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо) працівників підприємства, він
може зробити відповідний запит про надання
потрібної інформації (про умови та вартість навчання тощо), зокрема, до Міністерства освіти та
науки України (суб’єкта владних повноважень).
Також він може звернутися до певного навчального закладу із запитом про надання інформації
щодо умов та вартості підготовки працівників за
окремими професіями.
Також у разі підготовки фахівців за окремими
професіями за бюджетні кошти можна зробити
запит на інформацію щодо використання цих
коштів. Якщо підготовку певних фахівців здійснює приватний заклад за рахунок власних кош
тів та/або коштів недержавних замовників за
договором, він не зобов’язаний надавати третім
особам інформацію про витрачання цих коштів.
Крім того, до розпорядників інформації, яка
має надаватися за запитом, належать й інші організації, якщо інформація, якою вони володіють, стосується:
 стану довкілля;
 якості харчових продуктів і предметів
побуту;
 аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися та загрожувати
здоров’ю та безпеці громадян;
Приклад
Якщо керівнику кадрової служби
одного із суб’єктів владних пов
новажень під час здійснення ним своїх
функцій потрібно отримати певну інформацію від іншого суб’єкта владних
повноважень, він має діяти не відповідно
до Закону № 2939, а відповідно до інших
нормативно-правових актів, наприклад,
Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади» від 17 березня 2011 р.
№ 3166-VI тощо.
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 інших питань, що становлять суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).
Зауважимо, що відповідно до статті 2 Закону
№ 2939 його дія не поширюється на відносини
щодо отримання інформації суб’єктами влад
них повноважень у разі здійснення ними своїх
функцій, а також на відносини у сфері звернень
громадян, які регулюються спеціальним законом (Закон № 393/96).

Обов’язки розпорядника інформації
Згідно зі статтею 14 Закону № 2939 розпо
рядники інформації зобов’язані:
 оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами;
 систематично вести облік документів,
що перебувають у їх володінні;
 вести облік запитів на інформацію;
 визначати спеціальні місця для роботи
запитувачів з документами чи їх копіями,
а також надавати право запитувачам робити
виписки з них, фотографувати, копіювати,
сканувати їх, записувати на будь-які носії
інформації тощо;
 мати спеціальні структурні підрозділи або
призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації;
 надавати та оприлюднювати достовірну,
точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність
наданої інформації й оновлювати оприлюднену
інформацію.

Порядок доступу до публічної
інформації
Відповідно до статті 5 Закону № 2939 доступ
до публічної інформації забезпечується
шляхом:
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 систематичного та оперативного опри
люднення інформації в офіційних друкованих
виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі
Інтернет; на єдиному державному веб-порталі
відкритих даних; на інформаційних стендах або
будь-яким іншим способом;
 надання інформації за запитами на
інформацію.
Зауважимо, що згідно зі статтею 15 Закону
№ 2939 розпорядник інформації, серед іншо
го, зобов’язаний оприлюднювати інформацію
про вакансії, порядок та умови проходження
конкурсу на заміщення вакантних посад. Ця та
інша інформація, що передбачена вищевказаною статтею Закону, має оприлюднюватися невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з
дня затвердження документа. У разі наявності в
розпорядника інформації офіційного веб-сайту
така інформація оприлюднюється на веб-сайті
із зазначенням дати оприлюднення документа
і дати оновлення інформації.
Що стосується запитів на інформацію, то
відповідно до статті 19 Закону № 2939 запит на
інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію,
що перебуває в його володінні.
Зауважимо, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом
на інформацію незалежно від того, стосується
ця інформація його особисто чи ні, а також без
пояснення причини подання запиту.

Види та форми запитів на інформацію
Запит на інформацію може бути:
 індивідуальним;
 колективним.
Що стосується форми запиту, то запитувач
може обрати одну з таких форм:
усну;
 письмову;
 іншу (поштою, факсом, телефоном, елект
ронною поштою).
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Письмовий запит подається в довільній
формі та має містити:
 ім’я (найменування) запитувача, поштову
адресу або адресу електронної пошти, а також
номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 загальний опис інформації або вид, назву,
реквізити чи зміст документа, щодо якого зроб
лено запит, якщо запитувачу це відомо;
 підпис і дату за умови подання запиту в
письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення
письмових запитів на інформацію особа може
подавати запит шляхом заповнення відповідних
форм запитів на інформацію, які можна отримати
в розпорядника інформації та на офіційному вебсайті відповідного розпорядника (додаток 1).
Зауважимо, що якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо)
особа не може подати письмовий запит, його
має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон,
та надати копію запиту особі, яка його подала.

Порядок і строк розгляду запитів
на інформацію
Порядок розгляду запитів на інформацію суттєво відрізняється від порядку розгляду звернень
громадян. Наприклад, під час розгляду звер
нень громадян відповідні посадові особи, у т. ч.
кадровики, як правило, мають вчинити певні дії
(часто складного та тривалого характеру): наприклад, вивчити певну справу (питання), провести певне розслідування або дослідження,
проаналізувати та узагальнити наявну інформацію тощо, а також повідомити автора звернення
про результати розгляду його звернення (прийняте рішення, зроблений висновок тощо).
Під час же розгляду запитів на інформацію,
як правило, не потрібно вчиняти складних дій,
слід лише знайти певний документ (інформацію) у відповідних базах даних, архівах тощо та
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Додаток 1
Приклад заповненої форми запиту на отримання публічної інформації
ФОРМА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України,
електронною поштою
Розпорядник інформації
Міністерство соціальної
політики України
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України, електронною поштою
Прізвище, ім’я, по батькові
Петров Василь Петрович
(для фізичних осіб)
Найменування організації
(для юридичних осіб)
Найменування об’єднання громадян
(для об’єднання громадян без статусу
юридичної особи)
Поштова адреса, адреса електронної пошти, adresa@websait.com
номер телефону запитувача
068ХХХХХХХ
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що Оскільки Міністерство соціальної політизапитується, або загальний опис інформації, ки України відповідно до частини четверщо запитується
тої пункту 21 Положення про Міністерство соціальної політики є розробником
Класифікатора професій, прошу надати
інформацію, чи містив раніше Класифікатор професій професійну назву роботи
«Обпалювач на печах», яка на цей час у
ньому відсутня, а також реквізити документа, яким, можливо, було скасовано
зазначену назву
Прошу надати відповідь у визначений законом строк.
Відповідь прошу надати (необхідне підкреслити):
Поштою
(Вказати поштову адресу)
Факсом
(Вказати номер факсу)
Електронною поштою
adresa@websait.com
Контактний телефон запитувача
068ХХХХХХХ
Дата запиту
20.01.2016
Підпис запитувача (для фізичних осіб)
Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис
представника запитувача (для юридичних
осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи)
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надати інформацію про нього запитувачу (якщо
така інформація відповідно до законодавства є
відкритою).
Згідно зі статтею 20 Закону № 2939 відпо
відь на запит інформації (додаток 2) надається:
 не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту;
 не пізніше 48 годин з дня його отримання
у виняткових випадках (якщо інформація стосується захисту життя чи свободи особи, стану
довкілля, якості харчових продуктів і предметів
побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян).
Також строк розгляду запиту може бути
продовжено з п’яти до 20 робочих днів, якщо
він стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед
значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робо
чих днів з дня отримання запиту.
Якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом
або характером діяльності відомо або має бути
відомо, хто нею володіє, він зобов’язаний на
правити цей запит належному розпоряднику з
одночасним повідомленням про це запитува
ча. У такому разі відлік строку розгляду запиту
на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Зауважимо, що відповідно до статті 21 Закону № 2939 інформація на запит надається без
коштовно. Але якщо задоволення запиту на
інформацію передбачає виготовлення копій
документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні
витрати на копіювання та друк.
Розпорядник інформації також має право в
окремих випадках відмовити в задоволенні
запиту на інформацію. Зокрема, згідно зі статтею 22 Закону № 2939 це можуть бути такі
випадки:
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 розпорядник інформації не володіє і не
зобов’язаний відповідно до його компетенції,
передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 інформація, що запитується, належить до
категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону
№ 2939;
 особа, яка подала запит на інформацію, не
оплатила передбачені статтею 21 Закону
№ 2939 фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону № 2939.
У разі відмови розпорядник інформації має
надати запитувачу відповідь у письмовій
формі, у якій, зокрема, має бути зазначено:
 прізвище, ім’я, по батькові та посаду
особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 дату відмови;
 мотивовану підставу відмови;
 порядок оскарження відмови;
 підпис.
В аналогічному порядку має бути надана відповідь запитувачу і в разі відстрочки в задоволенні запиту на інформацію. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може
бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні
інформації.
Якщо запитувач інформації незадоволений відповіддю на свій запит, то відповідно до
статті 23 Закону № 2939 він може оскаржити
відповідне рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Особи, на
думку яких їх права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають
право на відшкодування матеріальної та
моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 
Кадровик України

«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика

Додаток 2
Приклад можливої відповіді на запит інформації
Міністерство соціальної політики України
25.01.2016 № ХХХ/Х/ХХХ/ХХ					
На № Х-ХХХХ від 20.01.2016					

Петрову В. П.
adresa@websait.com

Про надання інформації на запит
Міністерство соціальної політики України розглянуло Ваш запит на отримання публічної
інформації стосовно змін у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010 (КП) у частині професійної назви роботи «Обпалювач на печах» і повідомляє.
Професійна назва роботи «Обпалювач на печах» з кодом КП 8131.2 була передбачена до
1 травня 2007 р. у чинній на той час редакції Класифікатора професій ДК 003:2005. Разом з
тим Зміною № 2 до КП ДК 003:2005 професійну назву роботу «Обпалювач на печах» було змінено на професійну назву роботу «Випалювач на печах» з тим же кодом КП. 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.
На цей час є чинною редакція КП ДК 003:2010, яка містить професійну назву роботи «Випалювач на печах» з кодом КП 8131.
Директор Департаменту 		

__________________
(ініціали, прізвище)
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Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна,

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

Призначення пенсій

на пільгових умовах водіям

Ч

астиною другою розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р.
№ 1058-IV (далі — Закон № 1058) передбачено, що пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії
за віком на пільгових умовах або за вислугу
років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди
зазначеним особам пенсії призначаються за
нормами Закону № 1058 в разі досягнення
пенсійного віку та наявності трудового стажу,
передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788).
Згідно з частиною 16 Прикінцевих положень Закону № 1058 до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом
закони України та інші нормативно-правові
акти застосовуються в частині, що не супере
чить Закону № 1058.
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Положення Закону № 1788 застосовуються в
частині визначення права на пенсію за віком на
пільгових умовах і за вислугу років.

Умови призначення пенсій
за вислугу років
Відповідно до пункту «а» статті 55 Закону
№ 1788 право на пенсію за вислугу років мають водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на
шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах
на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи, —
після досягнення 55 років і за наявності стажу
роботи:
 для чоловіків — не менше 30 років, з них
не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
 для жінок — не менше 25 років, з них не
менше 10 років на зазначеній роботі.
За відсутності в жінок 25, а в чоловіків 30 років
стажу роботи в період до 1 квітня 2024 р. право
на пенсію за вислугу років надається за наявності
стажу роботи, наведеного в таблиці 1.
До досягнення 55-річного віку право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року на-
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Таблиця 1
Період звернення за призначенням
Чоловіки (не менше)
пенсії
з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. 25 років 6 місяців

20 років 6 місяців

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. 26 років

21 року

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. 26 років 6 місяців

21 року 6 місяців

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. 27 років

22 років

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. 27 років 6 місяців

22 років 6 місяців

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. 28 років

23 років

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. 28 років 6 місяців

23 років 6 місяців

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. 29 років

24 років

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. 29 років 6 місяців

24 років 6 місяців

родження і старші після досягнення ними віку,
наведеного в таблиці 2.

Умови призначення пенсій за віком
на пільгових умовах
Пунктом «з» статті 13 Закону №1788 передбачено право на пенсію за віком на пільгових
умовах водіїв міського пасажирського тран
спорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і
великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв після досягнення 55 років і за наявності
стажу роботи:
 для чоловіків — не менше 30 років, у
т. ч. на зазначеній роботі не менше 12 років
6 місяців;
 для жінок — не менше 25 років, у т. ч. на
зазначеній роботі не менше 10 років.
За відсутності стажу роботи в жінок 25, а у
чоловіків 30 років у період до 1 квітня 2024 р.
пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи, наведеного в
таблиці 1.
До досягнення 55-річного віку право на
пенсію за віком на пільгових умовах мають
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Жінки (не менше)

Таблиця 2
Вік виходу на
пенсію

Час народження

50 років

по 31 березня 1965 р.
включно

50 років
6 місяців

з 1 квітня 1965 р.
по 30 вересня 1965 р.

51 рік

з 1 жовтня 1965 р.
по 31 березня 1966 р.

51 рік
6 місяців

з 1 квітня 1966 р.
по 30 вересня 1966 р.

52 роки

з 1 жовтня 1966 р.
по 31 березня 1967 р.

52 роки
6 місяців

з 1 квітня 1967 р.
по 30 вересня 1967 р.

53 роки

з 1 жовтня 1967 р.
по 31 березня 1968 р.

53 роки
6 місяців

з 1 квітня 1968 р.
по 30 вересня 1968 р.

54 роки

з 1 жовтня 1968 р.
по 31 березня 1969 р.

54 роки
6 місяців

з 1 квітня 1969 р.
по 30 вересня 1969 р.
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жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, наведеного в таблиці 2.
Якщо із записів трудової книжки неможливо зробити висновок щодо зарахування до
спеціального стажу певного періоду роботи, до
рай(міськ)управління Пенсійного фонду додатково надається уточнююча довідка підприємства, видана на підставі первинних документів.

Отримання двох видів пенсій
одночасно
Якщо особа одночасно має право на різні
види пенсії, призначається одна з них. Алгоритм визначення розміру пенсії за вислугу
років і пенсії за віком на пільгових умовах
аналогічний алгоритму, за яким визначається розмір пенсії за віком особи, яка виходить
на пенсію в разі досягнення загальновстановленого пенсійного віку (пенсійний вік
визначено ст. 26 Закону № 1058). Робота у
шкідливих умовах дає лише право вийти на
пенсію раніше. Такі пенсії призначаються
довічно.
Отже, розмір пенсії кожної особи залежить від її страхового стажу та заробітку. При
цьому згідно зі статтею 28 Закону № 1058
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а в жінок 30 років
страхового стажу встановлюється в розмірі
визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
За наявності страхового стажу меншої
тривалості, ніж зазначено вище, пенсія за
віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з
мінімального розміру пенсії за віком.
За кожний повний рік страхового стажу
понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам
пенсія за віком збільшується на 1 % розміру
пенсії, обчисленої відповідно до статті 27
Закону № 1058, але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком.
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Призначення пенсій працюючим
особам
Згідно зі статтею 7 Закону № 1788 пенсії за
вислугу років призначаються в разі залишення роботи, яка дає право на цю пенсію. Отже,
у період отримання цього виду пенсії працювати можна, але не на роботі, що дає право на
таку пенсію. Якщо після призначення пенсії за
вислугу років особа працевлаштується за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу
років, вона має повідомити про це орган, який
призначив пенсію. Виплату пенсії буде припинено, а після звільнення з такої роботи — поновлено.
Для призначення пенсії за віком на пільгових умовах на сьогодні не має значення, на
якій посаді працює пенсіонер, оскільки стаття 13 Закону № 1788 передбачає право на
пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи.

Якщо із записів трудової книжки
неможливо зробити висновок
щодо зарахування до спеціального
стажу певного періоду роботи,
до управління Пенсійного фонду
додатково надається уточнююча
довідка підприємства, видана на
підставі первинних документів
Пенсії працюючим особам виплачуються в
порядку, визначеному відповідно до статті 47
Закону № 1058. При цьому слід зауважити,
якщо після призначення пенсії за вислугу років
водій продовжує працювати (не за спеціальністю), право на перерахунок пенсії з урахуванням
набутого ним після призначення пенсії страхового стажу (у разі доцільності — заробітку за
період, визначений ст. 40 Закону № 1058) він
матиме лише після досягнення пенсійного віку,
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встановленого статтею 26 Закону № 1058. Тоді
як працюючий водій, який отримує пенсію за
віком на пільгових умовах, має право на перерахунок пенсії через кожні два роки (за його
заявою, поданою до Пенсійного фонду). Це передбачено частиною четвертою статті 42 Закону № 1058.
У разі досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, отримувач
пенсії за вислугу років може перейти з цієї пенсії
на пенсію за віком. За нормами статті 45 цього
ж Закону переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі
документів про страховий стаж, заробітну плату
(дохід) та інших документів, що знаходяться на
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час переведення з одного виду пенсії на інший в
пенсійній справі, а також додаткових документів,
одержаних органами Пенсійного фонду.
У разі переведення з одного виду пенсії на
інший за бажанням особи може враховуватися
заробітна плата (дохід) за періоди страхового
стажу, зазначені в частині першій статті 40
Закону № 1058 (за весь період страхового
стажу починаючи з 1 липня 2000 р. або за
будь-які 60 календарних місяців страхового
стажу підряд до 30 червня 2000 р. незалежно
від перерв), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього
перерахунку) попереднього виду пенсії. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Чи можна надати щорічну відпустку працівниці, яка працює за су
місництвом, а за основним місцем роботи перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Насамперед слід зазначити, що законодавством визначено, що працівник
має право реалізувати свої здібності
до продуктивної та творчої праці шляхом
укладення трудового договору на одному або
одночасно на декількох підприємствах, якщо
інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (трудовим договором). Тобто згадана норма закону
дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про
роботу за сумісництвом. Про це йдеться в частині другій статті 21 КЗпП, але без визначення
порядку прийняття працівників за сумісництвом.
Крім КЗпП основним нормативним актом,
який визначає особливості роботи за сумісництвом та яким слід керуватися в роботі, є пос
танова КМУ «Про роботу за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і
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організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі —
Постанова № 245). Зауважимо, що дія цього документа поширюється на підприємства
державної форми власності, тому якщо одне з
місць роботи є державним, слід звернути увагу на існуючі обмеження на роботу за сумісництвом. Вони стосуються тривалості роботи за
сумісництвом, яка не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня
у вихідний день. Загальна тривалість роботи
за сумісництвом протягом місяця не повинна
перевищувати половини місячної норми робочого часу. Не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, їх заступники, керівники структурних підрозділів та їх заступники (за винятком
наукової, викладацької, медичної та творчої
діяльності) (п. 4 Постанови № 245).
Повертаючись до запитання зазначимо, що
згідно з частиною першою статті 181 КЗпП
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та статтею 18 Закону про відпустки відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку надається за бажанням (заявою) жінки повністю або частково в межах
установленого періоду та оформляється наказом роботодавця.
Отже, частково оплачувана відпустка для
догляду за дитиною надається жінці повністю
або частково протягом її строку до досягнення дитиною віку трьох років. При цьому жінка може на свій розсуд у будь-який час припинити цю відпустку, а потім знову оформити
її надання або перебуваючи в такій відпустці
приступити до роботи на умовах неповного
робочого часу.
Окрім цього, закон не визначає, де саме жінка чи інша особа має право працювати на умовах неповного робочого дня — на підприємстві,
з яким вона перебуває в трудових відносинах,
чи на іншому підприємстві (лист Міністерства
праці та соціальної політики України від 5 червня 2008 р. № 5305/0/14-08/06). Тобто жінка
має право працювати як на тому ж, так і на іншому підприємстві або вдома.
Працівник, який уклав трудовий договір на
роботу за сумісництвом, перебуває у трудових
відносинах з підприємством, а тому право на
щорічну відпустку він має. Зазвичай на роботі за сумісництвом працівники працюють неповний робочий час, але ця умова не тягне за
собою будь-яких обмежень обсягу трудових
прав працівників (ст. 56 КЗпП), а отже, тривалість відпустки не зменшується.
Працівникам державних підприємств відпустка на роботі за сумісництвом надається
одночасно з відпусткою за основним місцем
роботи (п. 3 Постанови № 245). У разі надання
щорічної відпустки працівнику підприємства
недержаної форми власності роботодавець
керується Законом про відпустки.
Згідно з пунктом 6 частини сьомої статті 10
Закону про відпустки щорічна відпустка повної
тривалості за місцем роботи за сумісництвом за
бажанням працівника може надаватися одно-
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часно з відпусткою за основним місцем роботи
до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на цьому підприємстві. Працівник може й не виявити бажання отримати відпустку одночасно з відпусткою
за основним місцем роботи, тобто сумісник не
зобов’язаний йти у відпустку в той самий час,
що й за основним місцем роботи.
Окрім цього, перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку в даному випадку виключає можливість надання щорічної відпустки
в цей період, адже відпустка на відпустку не
може бути накладена. Тому, незважаючи на
форму власності підприємства, з яким працівниця перебуває в трудових відносинах, відпустка за сумісництвом надається на загальних підставах.
Питання щодо надання працівниці щорічної відпустки повної тривалості в перший рік
роботи вирішується на її користь після закінчення шести місяців безперервної роботи
на підприємстві або за домовленістю сторін,
якщо це не суперечить законодавству (див.
«Кадровик України» № 6/2016, с. 80–81).
У разі надання працівниці щорічної відпустки до закінчення шестимісячного терміну
безперервної роботи її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу
(ст. 10 Закону про відпустки).
Водночас частиною сьомою статті 10 Закону про відпустки визначено категорії осіб,
яким за їх бажанням до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший
рік роботи на підприємстві надаються щорічні відпустки повної тривалості. Жінка, про
яку йдеться в запитанні, має дитину віком до
трьох років. Однак ця працівниця (за умови,
що її дитина не є інвалідом, жінка не є одинокою матір’ю, за основним місцем роботи не
надана щорічна відпустка та вона є матір’ю
однієї дитини) не належить до категорії працівників, яким щорічна відпустка надається в
зручний для них час.
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Як діяти роботодавцю, якщо іноземець, працевлаштований у ньо
го, звільнився раніше закінчення строку дозволу на застосування
його праці?
Трудові відносини з іноземними громадянами, які працюють на вітчизняних
підприємствах, регулюються законодавством України та міжнародними договорами.
Відповідно до пункту 1 статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) підприємства
мають право на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства на території України на
підставі дозволу, що видається територіальними
органами центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
Дозвіл на застосування праці іноземця видається підприємству державною службою зайнятості відповідно до Порядку видачі, продовження
дії та анулювання дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27 травня 2013 р. № 437
(далі — Порядок № 437). Такий дозвіл видається
за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, які спроможні виконувати
відповідний вид роботи, або достатньо обґрунтовано доцільність застосування їх праці, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, крім осіб,
стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо
визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, роботодавець подає територіальному органу документи, перелік яких передбачено пунктом 6 Порядку № 437.
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У січні 2015 р. пункт 18 Порядку № 437 зазнав
змін. На сьогодні ним передбачено, що дозвіл
видається на строк, що зазначений у трудовому
договорі (контракті), але не більш як на один рік.
Якщо трудовий договір (контракт) є безстроковим, дозвіл також видається на один рік. Дія такого дозволу може бути продовжена необмежену
кількість разів на той самий строк.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI та статті
26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими самими правами
та свободами, а також несуть такі самі обов’язки,
як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними
договорами України.
Отже, такі працівники мають право на дострокове припинення трудових відносин за статтею 36 КЗпП або розірвання контракту з власної
ініціативи за статями 38, 39 КЗпП. Оформлення
такого звільнення не є складною процедурою,
адже воно виконується так само як і звільнення
працівника — громадянина України.
Але слід пам’ятати про одну важливу річ.
Оскільки на роботу іноземець був працевлаштований на підставі дозволу, оформленням якого
займався роботодавець, то і в разі його звільнення роботодавець у письмовій формі повідомляє
територіальний орган, який видав цей дозвіл.
Зробити це необхідно протягом трьох робочих днів з дати його припинення (п. 29 Порядку
№ 437).
Згідно з пунктом 25 Порядку № 437 після подання роботодавцем до територіального органу
такої інформації дозвіл на застосування праці іноземця анулюється.
Кадровик України
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Чи потрібно на підприємстві недержавної форми власності вести
штатно-посадову та алфавітну книги?
Передусім слід чітко визначити, з якою
метою штатно-посадова та алфавітна
книги оформляються на підприємстві.
Незважаючи на форму власності підприємства
питання щодо наявності та ведення цих книжок
вирішується окремо на кожному підприємстві.
Доцільним буде зауважити, що ці книги є обліковими документами підприємства, але вимог
щодо форми та порядку їх оформлення не передбачено жодним нормативно-правовим актом.
До обов’язкових облікових документів
варто віднести:
 особову картку працівника типової форми
первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», затверджену наказом Держкомстату
та Міністерства оборони України від 25 грудня
2009 р. № 495/656, яка має вестися на всіх працівників підприємства незалежно від його статусу, тобто як за основним місцем роботи, так і за
сумісництвом;
 книгу (журнал) обліку бланків трудових
книжок і вкладишів до них форми № П-9, затверджену наказом Міністерства статистики України
від 27 жовтня 1995 р. № 277;
 книгу (журнал) обліку руху трудових книжок і вкладишів до них форми № П-10, затверджену наказом Міністерства статистики України
від 27 жовтня 1995 р. № 277.
Ведення саме цих документів на підприємстві є обов’язковим, що підтверджує Інструкція
про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, та
наказ Міністерства соціальної політики України
«Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції
України з питань праці та її територіальних ор-
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ганів» від 2 липня 2012 р. № 390. Відсутність на
підприємстві згаданих документів може кваліфікуватися як порушення вимог законодавства
про працю.
Особова картка працівника форми № П-2
є основним документом з обліку особового
складу на підприємстві, а отже, всі записи, що
вносяться до картки, мають бути документально підтверджені та внесені з оригіналів
документів, наданих кадровій службі, а саме:
з паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу, трудової книжки, документа про освіту,
документа про стан здоров’я (за необхідності),
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, військового квитка (за
наявності), свідоцтва про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, свідоцтва про
народження дитини та інших документів, які
можуть давати особі права на трудові пільги та
гарантії (за наявності).
Бланки трудових книжок і вкладишів до
них зберігаються на підприємстві як документи суворої звітності та видаються за заявкою
під звіт особі, яка відповідає за ведення трудових книжок.
У книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них реєструють усі трудові книжки із
зазначенням серії та номера. У разі одержання
трудової книжки у зв’язку зі звільненням працівник розписується в особовій картці в книзі
обліку. Таким чином, перевіряється правильність їх заповнення, а також порівнюються
фактичні дати звільнення працівників з датами
видачі трудових книжок, вказаними в журналі.
Штатно-посадова книга — це документ,
який формується на основі штатного розпису.
Але на відміну від нього в цій книзі вказуються
прізвище, ім’я, по батькові конкретного працівника, а не лише назва посади. За допомогою цієї
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книги можна швидко визначити укомплектованість підприємства працівниками. Зазвичай нею
користуються працівники відділу кадрів для
отримання оперативної інформації щодо наповнення штату підприємства.
Якщо на підприємстві вирішено вести таку
книгу, то всі записи до неї мають вноситися
одночасно з оформленням наказів про прий
няття на роботу, переведення тощо. Порядкові
номери працівників, зазначені у штатно-посадовій книзі, можуть надаватися їх особовим
справам, що допомагатиме під час пошуку потрібної інформації.
Алфавітна книга, як правило, ведеться на
великих підприємствах та слугує для спроще-

ного пошуку особової справи працівника. Записи до неї, як і до штатно-посадової книги,
вносяться одночасно з оформленням кадрових наказів.
У сучасному світі використання комп’ю
терів у роботі є звичною справою, тому для
зручності штатно-посадова та алфавітна
книги можуть вестися в електронному вигляді, але з можливим дублюванням записів
у книгах.
Утім нагадаємо, що питання стосовно ведення штатно-посадової та алфавітної книг
підприємство вирішує самостійно, адже документ, який би зобов’язував роботодавця їх
вести, відсутній.

Як діяти роботодавцю, якщо працівник, який напередодні подав
заяву про звільнення за угодою сторін, в останній день роботи
(вже після видання наказу про звільнення та внесення до трудової
книжки відповідного запису) передумав звільнятися?
КЗпП містить різну юридичну термінологію для визначення припинення трудових відносин. Статтею 36 цього кодексу передбачено таке формулювання, як «припинення трудових відносин». Порівняно з розірванням трудових відносин, яке може відбуватися з ініціативи однієї зі сторін (за ст. 38, 39 або 40,
41 КЗпП), припинення трудових відносин за угодою сторін можливе лише за їх домовленістю.
Пунктом 1 статті 36 КЗпП визначено саме угоду
сторін, тобто двосторонню згоду роботодавця та
працівника щодо припинення трудових відносин
та строків їх припинення. Тобто в обов’язковому
порядку для звільнення на цій підставі сторони
мають спільно про це домовитися.
Така домовленість має бути підтверджена
документально, тому працівнику необхідно подати заяву з проханням про звільнення за цією
підставою. Незважаючи на те, що законодавство
допускає усну форму домовленості, зауважимо,
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що задля уникнення трудових спорів варто таку
домовленість викладати письмово.
Помилково буде вважати, що заява працівника про звільнення за угодою сторін може бути
відкликана, якщо працівник передумав звільнятися.
Відкликання заяви як таке — це рішення самого працівника, його власне волевиявлення,
а отже, в разі відкликання заяви про розірвання
трудових відносин його можна трактувати як
звільнення за власним бажанням.
Працівник має право на відкликання поданої заяви про звільнення тільки за умови, якщо
причиною звільнення є його власне бажання.
У разі звільнення за угодою сторін за пунктом 1 статті 36 КЗпП відкликання працівником
заяви про звільнення законом не передбачено.
Тому для анулювання такої домовленості також потрібна взаємна згода роботодавця та
працівника.

Кадровик України

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

На практиці на день звільнення відповідний
наказ вже видано. Згідно з ним виплачується
грошова компенсація за всі не використані працівником дні відпустки та вноситься запис до
трудової книжки.
У ситуації, описаній у запитанні, всі ці дії вже
виконано, тому якщо роботодавець не заперечує проти повернення працівника на роботу,
необхідно анулювати домовленість про звільнення працівника за угодою сторін та скасувати
виданий наказ.
Якщо для досягнення домовленості з роботодавцем щодо звільнення за угодою сторін
працівник подавав заяву, то в разі анулювання
такої домовленості також варто подати заяву.
Цей крок вбереже роботодавця від імовірних
неприємностей. Зауважимо, що під час вирішення спорів суд зазвичай звертає увагу на те,
чи було досягнуто взаємну згоду між працівником та роботодавцем щодо анулювання угоди
про припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП.
Отже, на підставі заяви про анулювання
домовленості прийняте роботодавцем напередодні рішення може бути відмінене. А отже,
видання наказу про скасування наказу про
звільнення працівника за угодою сторін буде
правомірним. Якщо працівнику були виплачені кошти (за невикористані відпустки), в тексті
наказу необхідно зазначити, що працівник має
повернути ці кошти на підприємство, адже трудові відносини продовжуються.
Далі постає питання стосовно внесення змін
до запису в трудовій книжці. Як вирішити таку

ситуацію на практиці, Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58), не передбачено. Але
нагадаємо, що всі записи про звільнення в трудовій книжці мають відповідати тексту наказу.
Отже, відповідно до пункту 2.10 Інструкції № 58
у разі внесення до трудової книжки запису про
скасування наказу про звільнення до графи 3
трудової книжки варто внести новий запис. Наприклад: «Запис за № таким-то недійсний».
У графі 4 мають повторюватися дата та номер
наказу роботодавця, запис з якого потребує
змін. Отже, він збігатиметься із попереднім, що
не відповідатиме дійсності. Тому доцільніше
зазначити дату та номер скасовуючого наказу.
Нагадаємо, що в розділі «Відомості про роботу»
трудової книжки закреслення раніше внесених
неточних або неправильних записів не допускається.
Крім цього, оскільки працівник продовжуватиме перебувати в трудових відносинах
з підприємством, завіряти новий запис підписом посадової або відповідальної особи за
ведення трудових книжок та печаткою підприємства не вимагається. Лише в разі звільнення
працівника всі записи про роботу та нагороди,
що внесені до трудової книжки за час роботи
на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально
уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів (п. 4.1
Інструкції № 58). 

У № 10/2016 у прикладі на с. 51 допущено технічну помилку. Речення «... працівник фактично відпрацював
500 годин» має бути такого змісту: «... працівник фактично відпрацював 550 годин». Таким чином:
 кількість надурочних годин у ІІІ кварталі становитиме: 550 – 519 = 31;
 оплата за надурочні години дорівнюватиме: 31 год × 44 грн × 2 = 2728 грн;
 загальна оплата за ІІІ квартал становитиме: 519 год × 44 грн + 2728 грн = 25 564 грн.
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КАЛЕНДАР

Робочий час у листопаді та грудні 2016 року*
Професійні свята в листопаді
та грудні 2016 року

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.

ГРУДЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Робочих днів — 22; вихідних — 9. Норма тривалості робочого часу — 176
годин.

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.)
01.12 День працівників прокуратури
03.12 Міжнародний день людей з
інвалідністю
05.12 День працівників статистики
06.12 День Збройних сил України
07.12 День місцевого
самоврядування
07.12 Міжнародний день цивільної
авіації (традиц.)
12.12 День Сухопутних військ
України
14.12 День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
15.12 День працівників суду
17.12 День працівника державної
виконавчої служби
19.12 День адвокатури
20.12 День міліції
22.12 День енергетика
22.12 День працівників
дипломатичної служби
24.12 День працівників архівних
установ

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Особливості виплати

вихідної допомоги

У сучасних умовах більшість працівників цінують своє місце роботи й рідко
звільняються за власним бажанням, оскільки розуміють, що знайти нову
роботу досить складно. Але трапляється, що працівнику доводиться
звільнятися, наприклад, у зв’язку зі змінами в організації діяльності
підприємства, скороченням чисельності чи штату працівників або через
порушення керівництвом законодавства про працю. У цих та інших випадках
звільнення працівник може розраховувати на передбачену законодавством
гарантію — вихідну допомогу. Про її розмір, розрахунок та документальне
оформлення й піде мова в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП);
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ (далі — Закон № 796);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від
8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Поняття «вихідна допомога» та норми, якими передбачено її виплату
Насамперед слід зазначити, що жодний нормативно-правовий акт не містить визначення терміна «вихідна допомога», але зазвичай під нею
розуміють грошову суму, яку виплачують одноразово в передбачених законодавством про
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працю випадках припинення трудового договору. Тобто це певна допомога працівнику в разі
розірвання його відносин з підприємством.
Випадки виплати вихідної допомоги та її
конкретні розміри визначено статтею 44 КЗпП.
Переважно це звільнення працівника у зв’язку
з певними обставинами, що виникли не з його
вини, за що йому й виплачується як компенсація
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вихідна допомога. Однак зауважимо, що згаданою статтею визначено лише мінімальні розміри вихідної допомоги та встановлено обмежене
коло випадків її виплати.
Разом з тим за рішенням керівника (власника) підприємства вихідна допомога може
виплачуватися і в інших випадках та розмірах.
Це передбачено частиною першою статті 91
КЗпП, згідно з якою підприємства, установи та
організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати
додаткові порівняно із законодавством трудові
та соціально-побутові пільги для працівників.
Виплату вихідної допомоги в разі звільнення
також можна віднести до трудових пільг. Голов
не, щоб ця виплата була оформлена документально, наприклад, передбачена положеннями
колективного чи трудового договору або іншим
внутрішнім документом.
Крім того, відповідно до статей 20, 21 і 22
Закону № 796 окремі категорії працівників«чорнобильців» також мають право на отримання допомоги в разі вивільнення. Щоправда, складно сказати, чи можна називати таку
допомогу вихідною, зважаючи на окремі моменти. По-перше, в Законі № 796 не вказано,
що ця допомога є вихідною, хоча її виплата і
пов’язана зі звільненням працівників. По-друге,
всі суми вихідної допомоги за статтею 44 КЗпП
виплачуються за рахунок коштів підприємства,
а зважаючи на норми статті 63 Закону № 796,
за якою витрати, пов’язані з реалізацією норм
цього закону, фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, виходить, що згадана допомога працівникам-«чорнобильцям» має виплачуватися з бюджету. З іншого боку, отримують її працівники за місцем основної роботи на
підставі розрахункових даних, поданих до упов
новаженого органу за відповідною формою. До
того ж її розмір, так само як і розмір вихідної
допомоги за статтею 44 КЗпП, прив’язаний до
середньомісячної заробітної плати. Тому, на
думку автора, таку допомогу можна розглядати
як вихідну.
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Випадки виплати та розміри вихідної
допомоги
Розмір вихідної допомоги залежить від причини звільнення, вказаної в наказі керівника підприємства, на підставі якого було розірвано
трудовий договір. Так, вихідна допомога виплачується:
 в розмірі не менше середнього місячного заробітку в разі розірвання трудового договору у зв’язку:
з відмовою працівника від переведення
на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, а також відмовою від продовження
роботи через зміну істотних умов праці (п. 6
частини першої ст. 36 КЗпП);
зі змінами в організації виробництва і
праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату
працівників (п. 1 частини першої ст. 40
КЗпП);
з виявленою невідповідністю працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, які перешкоджають продовженню
цієї роботи, а також з відмовою в наданні або
скасуванням допуску до державної таємниці,
якщо виконання трудових обов’язків потребує такого допуску (п. 2 частини першої
ст. 40 КЗпП);
з поновленням на роботі працівника,
який раніше виконував цю роботу (п. 6 частини першої ст. 40 КЗпП);
 у розмірі двох мінімальних заробітних
плат у разі розірвання трудового договору у
зв’язку з призовом або вступом працівника на
військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 частини першої
ст. 36 КЗпП)*;
* Норму статті 44 КЗпП щодо обов’язкової виплати вихідної допомоги за цією підставою визнано неконституційною.
Такі виплати підприємство може здійснювати самостійно,
якщо це передбачено колективним договором.
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Увага!
Працівники, призвані на строкову військову службу під час особливого періоду, не
звільняються (ст. 119 КЗпП), на відміну від
працівників, направлених на альтернативну службу.

Розрахунок вихідної допомоги
Із зазначеного вище зрозуміло, що майже в усіх
випадках виплати вихідної допомоги (крім виплати в разі звільнення у зв’язку з призовом
або вступом працівника на військову службу)
її розмір «прив’язаний» до розміру середньої
зарплати працівника. Отже, саме її й потрібно
розрахувати передусім.

Обчислення середньої зарплати
 у розмірі тримісячного середнього заробітку або в розмірі, встановленому колективним чи трудовим договором, який не може бути
менше тримісячного середнього заробітку, в разі
розірвання трудового договору з ініціативи працівника у зв’язку:
з порушенням роботодавцем вимог
законодавства про працю, колективного
чи трудового договору, укладеного на
невизначений строк (частина третя ст. 38
КЗпП);
з порушенням роботодавцем вимог законодавства про працю, колективного чи строкового трудового договору (частина перша
ст. 39 КЗпП);
 у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати в разі вивільнення у
зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників,
віднесених до першої та другої категорії осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи (абзац другий п. 7 частини першої ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21 Закону
№ 796), та осіб з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до третьої категорії (п. 1 частини першої ст. 22
Закону № 796);
 у розмірі шестимісячного середнього
заробітку в разі розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням повноважень
посадових осіб (п. 5 частини першої ст. 41
КЗпП).
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Для розрахунку вихідної допомоги в разі звільнення розмір середньої зарплати визначається
відповідно до Порядку № 100. Розрахунковим періодом є останні два календарних місяці, що передують звільненню (п. 2 Порядку № 100). Зауважимо, що в цьому випадку
необов’язково, щоб розрахункові місяці були
відпрацьовані повністю: якщо в них відпрацьовано хоча б один день, то середню зарплату обчислюють виходячи із нарахувань за цей
день.
Якщо протягом останніх двох календарних
місяців працівник не працював жодного дня, середня заробітна плата обчислюється виходячи
з виплат за два попередні місяці роботи. Якщо
ж і протягом цих місяців працівник не виходив
на роботу жодного дня не з власної вини, середня зарплата обчислюється відповідно до абзацу
третього пункту 4 Порядку № 100, а саме виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного)
окладу.
Якщо в розрахунковому періоді є час, протягом якого працівник не працював згідно з
чинним законодавством або з інших поважних
причин і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково, то такий час виключається з розрахункового періоду (абзац
шостий п. 2 Порядку № 100).
Згідно з абзацом перший пункту 3 Порядку
№ 100 під час обчислення середньої зарплати
враховуються такі виплати:
 основна заробітна плата;
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 доплати й надбавки (за надурочну роботу, роботу в нічний час, суміщення професій і
посад, розширення зони обслуговування або
виконання підвищених обсягів робіт працівником-почасовиком, високі досягнення у праці
(високу професійну майстерність), умови праці,
інтенсивність праці, керівництво бригадою,
вислугу років тощо);
 виробничі премії та премії за економію
конкретних видів палива, електроенергії та
теплової енергії;
 винагорода за підсумками роботи за рік
та вислугу років тощо.
Відповідно до абзацу першого пункту 4 Порядку № 100 не враховуються під час обчислення середньої зарплати:
 виплати за виконання окремих доручень
одноразового характеру, що не входять у коло
обов’язків працівника (за винятком доплат за
суміщення професій і посад, розширення зони
обслуговування або виконання додаткових
обсягів робіт і обов’язків тимчасово відсутніх
працівників, а також різниці в посадових окладах тим працівникам, які виконують обов’язки
тимчасово відсутніх керівників і не є їхніми
штатними заступниками);
 одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога
тощо);
 компенсаційні виплати на відрядження і
переведення;
 премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, впровадження нової техніки
та технології, збір і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин та автошин
тощо;
 літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що виплачується за авторським договором;
 вартість безоплатно виданого спецодягу,
спецвзуття, захисних та знешкоджуючих засобів, молока та лікувального харчування;
 дотації на харчування, проїзд, вартість
путівок за рахунок підприємства;
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 виплати до ювілейних дат, за бездоганну
трудову діяльність;
 дивіденди;
 інші виплати, зазначені в абзаці першому
пункту 4 Порядку № 100.
Також не враховуються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній
заробіток (за час виконання державних та громадських обов’язків, щорічної та додаткової
відпустки, відрядження), та допомога по тимчасовій непрацездатності (абзац другий п. 4 Порядку № 100).
Варто вказати на особливості включення
окремих виплат, здійснених у розрахунковому
періоді, до складу середньої зарплати:
 премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату;
 премії, які виплачуються за квартал і
більш тривалий проміжок часу, включаються в
заробіток у тій частині, яка відповідає кількості
місяців у розрахунковому періоді;
 якщо в розрахунковому періоді не пов
ністю відпрацьовані всі робочі дні, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в
розрахунковому періоді;
 одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включаються
шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди,
нарахованої в поточному році за попередній
календарний рік.
Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати в тому розмірі, в якому
вони нараховані, без виключення сум податків,
зборів, аліментів тощо, за винятком відрахувань
із зарплати осіб, засуджених за вироком суду до
виправних робіт без позбавлення волі.

Розрахунок суми вихідної допомоги
Після того як буде обчислено сумарний дохід
працівника за два останніх місяці роботи перед звільненням (або два місяці, які їм пере-
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дують) та кількість відпрацьованих у них робочих днів, можна приступати безпосередньо
до розрахунку вихідної допомоги. Як це зробити, визначено в пункті 8 Порядку № 100.
Приклад 1
Працівник звільняється 11 листопада 2016 р. у зв’язку зі скороченням штату та має право на вихідну допомогу в розмірі не менше середньомісячної
зарплати. Оклад працівника становить
5000,00 грн. За два останніх місяці перед
звільненням йому було нараховано:
 у вересні 2016 р. — 6000,00 грн, з них:
5000,00 грн — оплата за окладом; 1000,00
грн — премія до ювілею (50 років);
 у жовтні 2016 р. — 4832,50 грн, з
них: 4250,00 грн — оплата за окладом;
582,50 грн — оплата за дні тимчасової непрацездатності з 5 по 7 жовтня
2016 р.
Виплати за листком непрацездатності
та премія до ювілею під час розрахунку
середньої зарплати працівника не враховуються, а отже, включаються тільки виплати, нараховані за посадовим окладом.
Сумарний заробіток працівника за розрахунковий період становить 9250,00 грн
(5000,00 грн + 4250,00 грн).
Кількість фактично відпрацьованих працівником робочих днів у розрахунковому
періоді становить:
22 р. дн. + (20 р. дн. – 3 р. дн.) = 39 р. дн.
Середньоденна зарплата працівника дорівнює:
9250,00 грн ÷ 39 р. дн. = 237,18 грн.
Середньомісячна кількість робочих днів за
графіком роботи підприємства у розрахунковому періоді становить:
(22 р. дн. + 20 р. дн.) ÷ 2 = 21 р. дн.
Сума вихідної допомоги, належної працівнику, дорівнює:
237,18 грн × 21 р. дн. = 4980,78 грн.
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Сума вихідної допомоги обчислюється
шляхом множення середньоденної заробітної
плати на середньомісячну кількість робочих
днів. Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі
дні на кількість таких відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді. А середньомісячна кількість робочих днів розраховується діленням сумарної кількості робочих
днів за останні два календарних місяці згідно
із встановленим графіком роботи підприємства на 2 (приклад 1).

Розрахунок вихідної допомоги в
окремих випадках
Трапляється, що перед звільненням працівника він певний період працював на умовах
неповного робочого часу або на підприємстві
було запроваджено простій. Розглянемо, як у
таких випадках розраховується вихідна допомога і які чинники впливають на її розмір.

Робота на умовах неповного робочого часу
За таких умов роботи працівник отримує зарплату пропорційно до відпрацьованого часу, і,
відповідно, середньоденна зарплата в нього
менша, ніж у разі зайнятості повний робочий
час. Неповний робочий час може бути встановлено як для окремого працівника, так і для
всього підприємства, а це, у свою чергу, впливає на розмір вихідної допомоги в разі звільнення, оскільки під час розрахунку середньомісячної кількості робочих днів враховуються
робочі дні за останні два календарних місяці
згідно з графіком роботи підприємства (приклади 2 і 3).
У прикладах 2 і 3 чітко видно різницю в розмірі вихідної допомоги залежно від того, для
кого встановлено режим неповного робочого
часу: для окремого працівника чи для всього
підприємства. Так, якщо працівник самостійно
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Приклад 2
Працівник, який 14 листопада
2016 р. звільняється за скороченням
штату, починаючи з 1 січня 2016 р. працював у режимі неповного часу — тричі на
тиждень: понеділок, середа та п’ятниця.
Оклад працівника становить 4500,00 грн.
У розрахунковому періоді (вересень – жовтень 2016 р.) він відпрацював 25 робочих
днів: 13 — у вересні та 12 — у жовтні. За
відпрацьований час йому було нараховано
5359,10 грн, з них: 2659,10 грн — за вересень та 2700,00 грн — за жовтень.
Середньоденна зарплата працівника становить:
5359,10 грн ÷ 25 р. дн. = 214,36 грн.
За графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді було 42 робочих дні:
22 — у вересні та 20 — у жовтні. Середньомісячна кількість робочих днів за графіком роботи підприємства дорівнює:
42 р. дн. ÷ 2 = 21 р. дн.
Сума вихідної допомоги, належної працівнику, становить:
214,36 грн × 21 р. дн. = 4501,56 грн.
Приклад 3
Використовуючи умови прикладу 2, припустимо, що з 1 січня
2016 р. неповний режим роботи (тричі на
тиждень: понеділок, середа та п’ятниця)
було встановлено по всьому підприємству.
У такому випадку за графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді було
25 робочих днів: 13 — у вересні та 12 —
у жовтні (так само як і в працівника). Середньомісячна кількість робочих днів за графіком роботи підприємства становить:
25 р. дн. ÷ 2 = 12,5 р. дн., із заокругленням — 13 р. дн.
Сума вихідної допомоги, належної працівнику, дорівнює:
214,36 грн × 13 р. дн. = 2786,68 грн.
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працює на умовах неповного робочого часу,
а підприємство — у звичайному режимі, це не
позначається на розмірі вихідної допомоги такого працівника, яка дорівнює його середній зарплаті, ніби він працював повний робочий час.
Разом з тим у разі запровадження режиму
неповного робочого часу на всьому підприємстві розмір вихідної допомоги працівника
дорівнює його фактичній середній зарплаті,
яку він отримує, працюючи неповний робочий тиждень. Однак і в цьому разі вимоги законодавства дотримано.
Приклад 4
Працівник звільняється 15 листопада 2016 р. у зв’язку з ліквідацією підприємства, на якому з 19 вересня
2016 р. було запроваджено простій. Оклад
працівника становить 5000,00 грн. У розрахунковому періоді (вересень – жовтень
2016 р.) він відпрацював лише 12 робочих
днів у вересні, а решту часу перебував у
простої, за що йому було нараховано:
 у вересні 2016 р: 2727,27 грн — оплата
за окладом; 1515,00 грн — оплата за час
простою;
 у жовтні 2016 р. — 3333,00 грн (оплата за час простою).
Інших нарахувань не було. До розрахунку
включається тільки оплата за окладом у
вересні 2016 р. Середньоденна зарплата
працівника становить:
2727,27 грн. ÷ 12 р. дн. = 227,27 грн.
За графіком роботи підприємства в розрахунковому періоді було 42 робочих дні:
22 — у вересні та 20 — у жовтні. Середньомісячна кількість робочих днів за графіком роботи підприємства дорівнює:
42 р. дн. ÷ 2 = 21 р. дн.
Сума вихідної допомоги, належної працівнику, становить:
227,27 грн × 21 р. дн. = 4772,67 грн.
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Запровадження простою на підприємстві
Час простою не з вини працівника оплачується йому з розрахунку не нижче двох третин
тарифної ставки встановленого розряду чи
окладу (частина перша ст. 113 КЗпП). Тобто
час простою оплачується, але частково.
Як зазначалося вище, час, протягом якого
працівник не працював згідно із законодавством або з інших поважних причин і за ним
повністю чи частково зберігався заробіток,
виключається із розрахункового періоду. До
такого часу належить і час простою, коли працівник не працював за рішенням керівника
підприємства (тобто не з власної вини) і йому
здійснювалася часткова виплата заробітку.

Отже, дні простою потрібно виключити
із розрахункового періоду, а оплату за ці дні
не враховувати під час розрахунку середньої
зарплати (приклад 4).

Документальне оформлення звільнення з виплатою вихідної допомоги
У разі звільнення працівника з виплатою
вихідної допомоги важливо правильно сформулювати наказ та внести запис до трудової
книжки. У таблиці наведено кілька зразків
формулювання змісту цих двох документів залежно від причини звільнення працівника.

Зміст наказу
1

Запис у трудовій книжці
2
Звільнено у зв’язку з приНАКАЗУЮ:
1. Звільнити Павленка Олексія Павловича, менеджера зі збуту продукції, 13 зовом на військову служжовтня 2016 р. відповідно до пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП України у бу, пункт 3 частини першої
статті 36 КЗпП України
зв’язку з призовом на військову службу.
2. Виплатити Павленку О. П. вихідну допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат.
Підстави: 1. Заява Павленка О. П. від 10 жовтня 2016 р.
2. Повістка Подільського РВК м. Києва від 3 жовтня 2016 р.*
Звільнено у зв’язку з відНАКАЗУЮ:
1. Звільнити Прищепу Марію Олександрівну, бухгалтера, 3 листопада 2016 р., мовою від переведення на
відповідно до пункту 6 частини першої статті 36 КЗпП України у зв’язку з відмо- роботу в іншу місцевість
разом з підприємством,
вою від переведення на роботу в м. Суми разом із підприємством.
2. Виплатити Прищепі М. О. вихідну допомогу в розмірі середнього місячного пункт 6 частини першої
статті 36 КЗпП України
заробітку.
Підстава: 1. Наказ про переведення підприємства № 36 від 3 серпня 2016 р.
2. Відмова Прищепи М. О. від переведення на роботу в іншу місцевість
Звільнено у зв’язку з відНАКАЗУЮ:
1. Звільнити Симоненка Станіслава Сергійовича, водія, 18 листопада 2016 р. від- мовою від продовження
повідно до пункту 6 частини першої статті 36 КЗпП України у зв’язку з відмовою роботи внаслідок зміни істотних умов праці, пункт 6
від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці.
2. Виплатити Симоненку С. С. вихідну допомогу в розмірі середнього місячного частини першої статті 36
КЗпП України
заробітку.
Підстава: 1. Наказ про зміну істотних умов праці від 16 вересня 2016 р. № 127-К.
2. Письмова відмова Симоненка С. С. від продовження роботи у зв’язку зі зміною
істотних умов праці від 19 вересня 2016 р.
* Оскільки норму щодо припинення трудового договору за пунктом 3 статті 36 КЗпП не вилучено, звільнення може відбуватися, крім випадків, коли за працівниками зберігається місце роботи відповідно до статті 119 КЗпП.
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1
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Федченко Світлану Іванівну, економіста, 15 листопада 2016 р.
за власним бажанням відповідно до частини третьої статті 38 КЗпП України у
зв’язку з порушенням адміністрацією термінів виплати заробітної плати.
2. Виплатити Федченко С. І. вихідну допомогу в розмірі тримісячного середнього
заробітку.
Підстава: заява Федченко С. І. від 1 листопада 2016 р.
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Андрієнка Дениса Вікторовича, заступника начальника цеху обробки металів тиском, 11 листопада 2016 р. відповідно до пункту 1 частини першої
статті 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням штату працівників.
2. Виплатити Андрієнку Д. В. вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.
Підстави: 1. Наказ про зміну штатного розпису від 2 вересня 2016 р. № 118.
2. Відмова Андрієнка Д. В. від переведення на іншу роботу.
3. Згода первинної профспілкової організації (протокол № 19)
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Коваленка Віктора Петровича, водія, 3 листопада 2016 р. відповідно
до пункту 2 частини першої статті 40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я.
2. Виплатити Коваленку В. П. вихідну допомогу в розмірі середнього місячного
заробітку.
Підстава: 1. Висновок МСЕК від 17 жовтня 2016 р.
2. Відмова Коваленка В. П. від переведення на іншу посаду.
3. Згода первинної профспілкової організації (протокол № 25 від 20 жовтня 2016 р.)
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2
Звільнено за власним бажанням у зв’язку з порушенням власником умов
трудового договору, частина третя статті 38 КЗпП
України
Звільнено у зв’язку зі скороченням штату працівників, пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП України

Звільнено у зв’язку з виявленою невідповідністю
займаній посаді за станом
здоров’я, пункт 2 частини першої статті 40 КЗпП
України
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Ярослава Паньків,

консультант з кадрових питань

Посадові інструкції:

складання, затвердження,
внесення змін та застосування
Для чого потрібні посадові інструкції
У системі управління будь-якого підприємства,
установи, організації (далі — установа) серед локальних нормативних документів важливе місце
посідають посадові (робочі) інструкції.
Потреба в розробленні цих документів опосередковано передбачена пунктом 1 статті 29
КЗпП і розділом «Загальні положення» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (розділи 1 і 2 Випуску 1), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29 грудня 2004 р. № 336
(далі — ДКХП).
Так, у пункті 6 розділу «Загальні положення»
ДКХП зазначено, що згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі ДКХП
роботодавець розробляє та затверджує посадові інструкції для керівників, професіоналів
та фахівців, ураховуючи конкретні завдання та
обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису установи.
Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій забезпечується єдиний підхід до викладу змісту, структури розділів, побудови та послідовності їх розташування. Інструкції повинні
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містити повний перелік завдань та обов’язків,
повноважень, відповідальності, у т. ч. з охорони
праці, безпечного ведення робіт та екологічної
безпеки, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни — чіткі визначення.
Як вбачається із рекомендацій, викладених у
розділі «Загальні положення» ДКХП, періодичне
уточнення змісту посадових (робочих) інструкцій працівників має забезпечити раціональний
розподіл та необхідне поєднання їх праці під час
виконання нових завдань та обов’язків.
Важливу роль посадова (робоча) інструкція відіграє, зокрема, під час добору персоналу, визначення змісту трудового договору
(контракту), розроблення системи морального та матеріального стимулювання.
Зрештою посадова (робоча) інструкція є
корисною і для самого працівника, оскільки
дає йому можливість знати, яких дій від нього очікує роботодавець, за якими критеріями

Увага!
Індивідуальна відповідальність працівника
встановлюється посадовою (робочою) інс
трукцією.
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оцінюватимуть його роботу, бачити орієнтири для підвищення свого професійного (кваліфікаційного) рівня.
Нагадаємо, що 10 липня 2015 р. набули
чинності Правила організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5. Ці Правила встановлюють єдині вимоги до створення
управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного
зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування та установах.
Згадані Правила є нормативно-правовим
актом, обов’язковим для виконання всіма
установами. Вказаним документом, поряд із
розробленням інших локальних актів, передбачено й наявність посадових інструкцій працівників. Це обумовлено пунктом 3 глави 1
розділу II цих Правил, відповідно до якого
організаційно-розпорядча документація, що
є одним з класів управлінської документації,
поділяється на:
 організаційну, що містить правила,
норми, які визначають статус, компетенцію,
структуру, штатну чисельність і посадовий
склад, функціональний зміст діяльності установи та її підрозділів (положення або статут
установи, положення про структурні підрозділи установи, посадові інструкції, штатні
розписи, договори тощо);
 розпорядчу, яка фіксує рішення нормативно-правового або організаційно-розпорядчого характеру з основних питань діяльності
установи, адміністративно-господарських або
кадрових (особового складу) питань (постанови, рішення, накази, розпорядження);
 інформаційно-аналітичну, що містить
інформацію, на підставі якої приймаються
певні управлінські рішення (акти, довідки, доповідні записки, заяви, пояснювальні записки,
протоколи, службові листи тощо).
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Посадова (робоча) інструкція має
статус локального нормативного
документа і чітко визначає вимоги
до працівників, забезпечує
раціональний розподіл обов’язків між
ними

Як правильно складати посадові
інструкції
Посадова (робоча) інструкція має статус локального нормативного документа і чітко визначає вимоги до працівників, забезпечує раціональний розподіл обов’язків між ними, сприяє об’єктивному оцінюванню їх роботи, у т. ч.
під час атестації, проходження випробування,
слугує основою для застосування заходів заохочення за успіхи в роботі і дисциплінарних
стягнень за невиконання чи неналежне виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
Посадові інструкції складають для керівників (крім керівників окремих категорій,
правове положення яких визначено статутом
або положенням установи), професіоналів,
фахівців, технічних службовців. Для робітників складають робочі інструкції.
Під час розроблення посадових (робочих)
інструкцій послуговуються відповідним галузевим випуском ДКХП (перелік див. у журналі
«Кадровик України» № 2/2015, с. 87).

З яких розділів має складатися
посадова (робоча) інструкція
Посадові інструкції мають складатися з розділів: «Загальні положення», «Завдання та
обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та
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«Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою».
У робочих інструкціях розділи «Загальні
положення», «Взаємовідносини (зв’язки) за
професією» можуть бути відсутні.
У розділі «Загальні положення» наводять
дані про назву професії (посади) та категорію,
клас, розряд (відповідно до штатного розпису),
порядок прийняття та звільнення працівника,
підпорядкування, перелік документів, якими
працівник має керуватися у своїй роботі, тощо.
За потреби в розділі зазначається, що
працівник належить до осіб, які працюють у
режимі ненормованого робочого дня, або на
працівника покладається повна матеріальна
відповідальність (у випадках, передбачених
законодавством).
Розділ «Завдання та обов’язки» розкриває
зміст робіт, які має виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен містити характеристики робочого місця.
У розділі «Права» визначають делеговані працівникові правові засоби, з допомогою
яких забезпечується виконання покладених
на нього завдань та обов’язків.
Розділ «Відповідальність» містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких
необхідно досягти працівникові в процесі
професійної діяльності за вказаною посадою,
професією або роботою.
У розділі «Повинен знати» подаються додаткові порівняно з кваліфікаційною характеристикою вимоги до знань, умінь, майстерності працівника, зумовлені виробничим процесом, особливостями устаткування, матеріалів,
інструментів, що використовуються для виконання робіт.
Розділ «Кваліфікаційні вимоги» містить
норми, які стосуються рівнів освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх для пов
ного та якісного виконання робіт за посадою
або на робочому місці. У разі потреби ці норми можуть бути розширені.

64

Розділ «Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою» розкриває взаємовідносини
та зв’язки з іншими працівниками в підрозділі
та за його межами, умови заміщення в разі відсутності тощо.
Роботодавець може доповнювати посадові (робочі) інструкції роботами, які входять до
складу статутів, регламентів, технологічних
карт, інструкцій та інших нормативних документів, установлених адміністрацією за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Увага!
У робочій інструкції розділів «Загальні положення», «Взаємовідносини (зв’язки) за професією» може й не бути.

Оформлення посадової інструкції
Посадова (робоча) інструкція може бути
оформлена на бланку установи (як правило,
використовується бланк з кутовим розташуванням постійних реквізитів) або на чистих
аркушах паперу формату А4 з обов’язковим
відтворенням таких реквізитів:
 повної назви установи — зазначається
відповідно до статуту (положення) установи;
 назви виду документа: «ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ (назва посади відповідно до штатного
розпису в родовому відмінку)»; «РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ (назва професії відповідно до штатного розпису в родовому відмінку)». Назва посади (професії) поєднується з назвою конкретного
структурного підрозділу (за наявності);
 тексту документа — складається з розділів, кожний з яких поділено на пункти (розділи
та пункти нумеруються арабськими цифрами);
 підпису. Документ підписує(-ють) роз
робник(и);
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 віз документа. Документ візують, як правило, заступник керівника установи, що відповідає за напрям діяльності структурного підрозділу, керівники служби персоналу, юридичної
служби (юрист), за потреби — керівники інших
структурних підрозділів.
Зразок посадової інструкції директора з
управління персоналом наведено в додатку.

Затвердження посадової інструкції
Підписана розробником, завізована відповідними посадовими особами посадова (робоча)
інструкція затверджується наказом керівника
установи або він затверджує її своїм підписом.
Залежно від способу затвердження документа на першій його сторінці в правому верхньому куті проставляється відповідний гриф
затвердження (за аналогією із затвердженням
штатного розпису). Крім того, у день затвердження посадової (робочої) інструкції проставляється дата та реєстраційний індекс цього
документа.

Внесення змін та доповнень до
посадової інструкції
Після затвердження та введення в дію посадової (робочої) інструкції до неї можуть вноситися доповнення або зміни (у разі перерозподілу завдань, функцій, обов’язків, скорочення чисельності або штату працівників та в
інших випадках), але лише на підставі наказу
керівника установи.
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Увага!
Якщо у структурному підрозділі кілька працівників обіймають однакові посади, для них
розробляють одну посадову інструкцію, а на
останньому аркуші (або на звороті) свого
примірника інструкції кожен із них робить
відповідний запис.

У разі зміни назви установи, структурного
підрозділу, посади (професії) до інструкції вносять відповідні зміни, і її знову затверджують.

Зберігання посадової інструкції
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 (далі — Перелік), посадові (робочі) інструкції зберігаються в установах недержавної форми власності п’ять років —
після заміни новими (ст. 43 Переліку).
Посадові (робочі) інструкції наукових працівників, працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, зберігаються 75
років (ст. 43 Переліку).
Оригінали посадових інструкцій зберігаються в кадровій службі установи. В інших
структурних підрозділах зберігаються лише
копії цих інструкцій — до заміни їх новими.
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Додаток
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Дари Поділля»
Харченко В. П. Харченко
20 вересня 2016 р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
директора з управління персоналом
I. Загальні положення
1.1. Ця посадова інструкція визначає завдання, обов’язки, права та відповідальність директора з управління персоналом.
1.2. Структурний підрозділ: адміністрація.
1.3. Професійна група: керівники.
1.4. Код 1232 за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010.
1.5. Директор з управління персоналом призначається на посаду та звільняється з посади
наказом директора з дотриманням вимог чинного законодавства України.
Порядок призначення на посаду та звільнення з посади регламентується Правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
1.6. Директор з управління персоналом підпорядковується директору товариства та віддає розпорядження працівникам служби персоналу. Заміщає директора з управління персоналом особа, призначена наказом директора з управління персоналом, яка отримує відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
1.7. Умови роботи.
Режим роботи директора з управління персоналу визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Тривалість щорічної відпустки становить 28 календарних днів. Порядок надання відпустки регламентується законом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
1.8. Оцінювання директора з управління персоналом.
Директор товариства оцінює роботу директора з управління персоналом регулярно
у процесі щоденного виконання ним визначених цією посадовою інструкцією завдань і
обов’язків.
Щокварталу визначається рівень виконання ключових показників діяльності.
Підсумкове оцінювання результатів праці та рівня розвитку компетенцій здійснює комісія періодично, але не рідше ніж раз на два роки.
1.9. Умови оплати праці та матеріального заохочення.
Посадовий оклад директора з управління персоналом установлюється відповідно до
штатного розпису товариства.
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Умови матеріального заохочення директора з управління персоналом визначаються
Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Положенням про оплату праці.
1.10. У своїй діяльності директор з управління персоналом керується:
 Конституцією України;
 Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими й нормативними актами, що містять норми трудового права;
 Статутом товариства;
 Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 Правилами охорони праці та техніки безпеки;
 Положенням про службу персоналу;
 цією Посадовою інструкцією.
У своїй діяльності директор з управління персоналом керується також наказами та розпорядженнями директора товариства.
II. Завдання та обов’язки
Директор з управління персоналом:
2.1. Керує роботою з розроблення стратегії та політики управління персоналом згідно з
цілями та стратегією розвитку товариства, вживає заходів щодо їх реалізації.
2.2. Бере участь у розробленні стратегії розвитку, перспективних та поточних планів діяльності товариства.
2.3. Організовує роботу з планування та прогнозування якісної й кількісної потреби у працівниках різноманітних категорій і професійних груп, розроблення норм і нормативів з праці.
2.4. Контролює формування та ведення бази даних про кількісний та якісний склад персоналу.
2.5. Аналізує чисельність і структуру персоналу, визначає відповідність наявних компетенцій у працівників потребам товариства в них, визначає напрями й способи їх узгодження.
2.6. Складає HR-бюджети.
2.7. Організовує проведення маркетингових досліджень ринку праці, налагоджує контакти з рекрутинговими агенціями, навчальними закладами, центрами зайнятості, тренінговими, консалтинговими, аутсорсинговими компаніями тощо.
2.8. Розробляє заходи щодо формування позитивного HR-бренду роботодавця.
2.9. Організовує роботу щодо формування профілів посад (наприклад, розроблення корпоративних, професійних і особистісних компетенцій, якими мають володіти працівники).
2.10. Організовує пошук і відбір кандидатів на вакантні посади, зокрема з використанням
конкурсу, контролює якість і вчасність добору персоналу.
2.11. Контролює процедуру працевлаштування, уведення в посаду та адаптації новоприйнятих працівників.
2.12. Організовує аналіз робіт і регламентування діяльності посадових осіб у товаристві.
2.14. Керує організацією навчання персоналу в товаристві згідно з індивідуальними планами розвитку працівників і потребами товариства у відповідних компетенціях для вирішення поточних і стратегічних завдань, затверджує навчальні плани й програми в разі ор-
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ганізації навчання в товаристві, розробляє методи стимулювання працівників до професійного зростання.
2.15. Організовує роботу щодо формування й підготовки резерву керівників, визначає
разом з вищими керівниками ключові посади, розробляє плани їх заміщення, організовує
добір кандидатів до резерву, стежить за реалізацією індивідуальних планів розвитку резервістів, бере участь в ухваленні рішень щодо подальшого перебування в резерві та призначення на посаду.
2.16. Організовує ведення кадрової документації в товаристві, здійснення обліку та складання звітності, затверджує та візує відповідні документи в межах своєї компетенції.
2.17. Здійснює інформаційне, документаційне, методичне забезпечення оцінювання персоналу, за потреби організовує проведення іспитів, заліків, тестування, бере участь у роботі
оцінювальної комісії, контролює виконання її рішень.
2.18. Організовує моніторинг системи мотивації, за його результатами готує керівникові товариства пропозиції щодо внесення змін у мотиваційну політику товариства, зокрема
в систему оплати праці, запровадження нових форм і методів мотивації, організовує проектування компенсаційних пакетів, розроблення нематеріальних методів мотивації задля
закріплення компетентних працівників у товаристві, забезпечення справедливості в системі
оплати праці, стимулювання працівників до досягнення необхідних результатів.
2.19. Аналізує показники, що характеризують рух працівників у товаристві, проводить бесіду з працівниками в разі звільнення їх за власним бажанням, з’ясовуючи причини звільнення.
2.20. Готує керівникові товариства пропозиції щодо підвищення лояльності й закріплення компетентних працівників у товаристві.
2.21. Бере участь у розробленні Правил внутрішнього трудового розпорядку, системи
контролю за роботою персоналу, використанням працівниками робочого часу, готує керівникові товариства пропозиції щодо зміцнення трудової дисципліни.
2.22. Контролює додержання норм трудового законодавства в роботі з персоналом.
2.23. Розглядає скарги й заяви працівників з питань прийняття на роботу, переведення,
звільнення, порушення трудового законодавства тощо.
2.24. Контролює процедуру звільнення персоналу, вживає заходів щодо підтримання
контактів зі звільненими працівниками.
2.25. Готує керівникові товариства пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом, зокрема з використанням інноваційних персонал-технологій.
2.26. Консультує директора товариства, керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб з питань практичної організації роботи персоналу.
2.27. Контролює роботу начальника служби персоналу і вживає заходів для встановлення ефективних службових відносин і зв’язків між працівниками служби персоналу.
III. Права
Директор з управління персоналом має право:
3.1. Діяти від імені директора товариства щодо управління персоналом, представляти
інтереси служби персоналу у відносинах з іншими структурними підрозділами товариства.
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3.2. Брати участь у розробленні стратегії розвитку, перспективних і поточних планів діяльності товариства.
3.3. Давати розпорядження підпорядкованим йому працівникам і контролювати їх виконання.
3.4. За дорученням директора товариства виступати у встановленому порядку від імені
товариства з питань, що належать до компетенції служби персоналу, у відносинах з державними та місцевими органами влади, іншими товариствами, організаціями та установами.
3.5. За погодженням з директором товариства залучати з інших організацій юристів, консультантів, експертів, рекрутерів, психологів, тренерів, інших фахівців у сфері управління
персоналом для ефективного вирішення завдань, поставлених перед службою персоналу.
3.6. Вносити на розгляд директора товариства пропозиції щодо зміни стратегії та політики у сфері управління персоналом.
3.7. Вносити на розгляд директора пропозиції щодо удосконалення роботи служби персоналу.
3.8. Вносити на розгляд директора пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з
виконанням обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.
3.9. У межах своєї компетенції повідомляти директору товариства про всі виявлені недоліки в діяльності товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.10. Розпоряджатися виділеними трудовими, матеріальними, фінансовими й технічними ресурсами.
3.11. Брати участь у нарадах, семінарах, конференціях та проводити їх з питань, що належать до компетенції служби персоналу.
3.12. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, положень, договорів та інших документів, пов’язаних з організацією роботи з персоналом.
3.13. Підписувати (візувати) документи щодо професійного добору, переміщень персоналу, облікові форми.
3.14. Самостійно листуватися зі структурними підрозділами товариства, а також іншими
товариствами з питань, що належать до компетенції служби персоналу та не потребують
рішення директора товариства.
3.15. Вносити директору товариства пропозиції щодо заохочення сумлінних, компетентних працівників, які досягли високих результатів праці, переможців міжнародних, всеукраїнських та корпоративних конкурсів, змагань.
3.16. Вносити пропозиції директору товариства про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок, а також про заохочення працівників.
3.17. Вимагати й отримувати в керівників структурних підрозділів і фахівців інформацію
та документи, потрібні для виконання його посадових обов’язків.
3.18. Вимагати від директора товариства (інших керівників) сприяння у виконанні
обов’язків і реалізації прав, передбачених цією посадовою інструкцією.
IV. Внутрішні та зовнішні комунікації
Директор з управління персоналом з метою здійснення внутрішніх і зовнішніх зв’язків:
4.1. Доводить до працівників служби персоналу в усній чи письмовій формі свої розпорядження. Розпорядження мають бути чіткими й містити конкретні терміни їх виконання.
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4.2. Для якісного та оперативного виконання своїх завдань і обов’язків може взаємодіяти
з іншими посадовими особами товариства.
4.3. Під час звернення до нього працівників інших структурних підрозділів товариства
зобов’язаний відреагувати в межах своєї компетенції.
4.4. Надає методичну допомогу директору товариства, керівникам структурних підрозділів, іншим посадовим особам, працівникам товариства з питань трудового законодавства,
чинних внутрішніх нормативних документів, корпоративних правил, стандартів, інструкцій
тощо.
V. Відповідальність
5.1. Директор з управління персоналом несе відповідальність за:
 реалізацію стратегії та політики управління персоналом у товаристві;
 належну організацію роботи з персоналом;
 якісне та вчасне виконання завдань, передбачених цією посадовою інструкцією;
 належну організацію діяльності служби персоналу;
 вчасну та якісну підготовку документів згідно з правилами та інструкціями;
 надання достовірної інформації з питань, що належать до його компетенції;
 відповідність чинному законодавству проектів наказів, інструкцій, положень, постанов та інших документів, які він візує (підписує);
 збереження інформації, яка становить комерційну таємницю, документів, що містять
конфіденційні дані, зокрема персональні дані працівників товариства;
 забезпечення сприятливих умов працівникам служби персоналу для виконання ними
правил пожежної безпеки;
 збереження матеріально-технічних цінностей, закріплених за службою персоналу;
 раціональне використання фінансових, матеріальних, технічних, інших засобів діяльності служби персоналу у процесі виконання покладених на неї завдань;
 дотримання працівниками служби персоналу трудової дисципліни, корпоративних
правил, стандартів, норм і положень;
 вживання заходів щодо усунення масштабних порушень трудової дисципліни;
 наслідки прийнятих ним рішень.
5.2. Директор з управління персоналом не звільняється від відповідальності, якщо дії, які
призводять до відповідальності, були вчинені особами, яким він делегував свої права.
5.3. Директора з управління персоналом за вчинені правопорушення можна притягти до
відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
VІ. Повинен знати
6.1. Трудове законодавство, інші законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали у сфері управління персоналом.
6.2. Організаційну структуру, персональний склад товариства, стратегію та перспективи
його розвитку.
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6.3. Економіку, фінанси, основи підприємництва, ведення бізнесу, маркетингу, стратегічного управління, бізнес-планування, організацію виробництва, праці та управління.
6.4. Економіку, соціологію та психологію праці.
6.5. Методи й процедуру оцінювання працівників.
6.6. Процедуру розроблення корпоративного кодексу, посадових інструкцій, положень
про структурні підрозділи, правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про
персонал, положення про оплату праці.
6.7. Процедуру укладання трудових договорів (контрактів) та колективного договору.
6.8. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
6.9. Правила й норми охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці й протипожежної безпеки.
6.10. Технології аутсорсингу й аутстафінгу.
6.11. Показники й технологію оцінювання ефективності системи управління персоналом.
VII. Кваліфікаційні вимоги
7.1. На посаду директора з управління персоналом призначається особа, яка має повну
вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в
галузі управління і стаж роботи у сфері управління персоналом за професіями керівників
нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
VIIІ. Заключні положення
8.1. Цю посадову інструкцію складено в двох примірниках, один з яких зберігається у
товариства, другий — у працівника.
8.2. Завдання, обов’язки, права та відповідальність можуть доповнюватися й змінюватися відповідно до змін у структурі, завданнях і функціях структурного підрозділу.
8.3. Зміни й доповнення до цієї посадової інструкції вносяться наказом директора товариства.
З інструкцією ознайомлений:
______________________________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали та прізвище)

«_____» _____________ ________ р.
(дата)
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Олена Козаковська,
консультант

Розробляємо положення

про табельний облік використання
робочого часу

Оплата праці штатних працівників підприємств, установ, організацій, а також
фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, здійснюється на підставі табеля обліку використання робочого часу. Щоб уникнути
помилок під час його заповнення, не порушувати терміни виплат зарплати та
організовано підійти до вирішення цього питання на підприємстві слід розробити Положення про табельний облік. Доцільність та механізм розробки
цього локального документа, а також правила й важливі моменти його
затвердження розглянуто в статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245);
 наказ Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі — Наказ № 489);
 ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги
до оформлювання документів», затверджений наказом Держспоживстандарту України від
7 квітня 2003 р. № 55 (далі — ДСТУ 4163-2003);
 лист Мінсоцполітики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на
2016 рік» від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13 (далі — Лист Мінсоцполітики
№ 10846);
 Положення про табельний облік використання робочого часу (далі — Положення);
 табель обліку використання робочого часу (далі — Табель).
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татті 50–65 КЗпП зобов’язують роботодавців дотримуватися норм тривалості
робочого часу для працівників. Для виконання цієї вимоги на підприємствах,
в установах, організаціях (далі — підприємство)
має вестися облік робочого часу. Якщо на невеликих підприємствах цим питанням може
займатися одна уповноважена особа (бухгалтер
або кадровик), то на підприємствах зі складною
розвиненою організаційною структурою зазвичай функції ведення обліку робочого часу виконують керівники структурних підрозділів або їх
підлеглі. У зв’язку з тим що вимоги до організації
обліку робочого часу на підприємствах різні, порядок його ведення вони визначають самостійно
відповідно до локальних нормативно-правових
документів, оскільки законодавством України
не встановлено жодних положень та роз’яснень
щодо розробки Положення про ведення табельного обліку (додаток).
Нагадаємо, що форма табеля № П-5 затверджена Наказом № 489. У пункті 2 примітки до
форми № П-5 табеля зазначено, що вона носить рекомендаційний характер і складається
з мінімальної кількості показників, необхідних
для заповнення форм державних статистичних
спостережень (тобто статистичних звітів). За
необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на
підприємстві.

Доцільність розробки Положення
Положення покликане визначити процедуру
збору та обробки інформації про фактичне використання робочого часу працівниками підприємства. Організація обліку відпрацьованого робочого часу включає: розробку інструкції
з ведення табельного обліку, вибір системи й
форми табельного обліку та документів з обліку
відпрацьованого часу, встановлення порядку їх
складання та обробки, контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку та табель-
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ного обліку. Організація обліку відпрацьованого
часу здійснюється спільно відділом кадрів та
бухгалтерією підприємства, між якими має бути
встановлено тісний зв’язок.
Метою Положення є дотримання норм три
валості робочого часу, встановлених законодавством, визначення відповідальних за заповнення
табеля осіб, а також правильне й своєчасне нарахування заробітної плати та документальне
обґрунтування витрат. Положення визначає
правила забезпечення контролю та обліку присутності працівників на робочих місцях у робочий час, врахування фактично відпрацьованого
часу, часу простою, тимчасової непрацездатності, відпусток та інших форм використання робочого часу.
На підприємствах з великою кількістю штатних працівників і структурних підрозділів облік
використання робочого часу неможливо вести
одному співробітнику, тим більше якщо підрозділи розташовані на значній відстані один від
одного.
На таких підприємствах табелі переважно заповнюють керівники структурних підрозділів та
надсилають їх електронною поштою до відділу
кадрів для звірки з наказами, листками непрацездатності, довідками та іншими документами.
Після звірки керівники підписують табель свого
підрозділу (оскільки лише керівник підрозділу
або його заступник може відстежити явку на роботу своїх підлеглих і має бути відповідальним за
зміст табеля) на паперовому носії та передають
до відділу кадрів.
На великих виробничих підприємствах ведення обліку використання робочого часу зазвичай покладається на табельників згідно з їх
посадовими обов’язками. Як правило, ці працівники виконують такі завдання:
 ведуть табельний облік фактичного часу
перебування працівників на підприємстві, конт
ролюють своєчасність явки на роботу та час виходу з роботи, присутність на робочих місцях;
 проставляють відповідні відмітки в табелі
й щоденно складають звіти про явку чи неявку
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на роботу, а також запізнення із зазначенням
причин;
 систематично вносять зміни, пов’язані з
оформленням прийняття працівників на роботу,
кадрових переведень, звільнень, надання відпусток тощо;
 контролюють своєчасність надання працівниками листків непрацездатності, довідок
по догляду за хворими та інших документів, що
підтверджують поважність причини їх відсутності на роботі;
 в установленому порядку надають до
бухгалтерії табелі, що містять відомості про
фактично відпрацьований час, надурочні роботи, порушення трудової дисципліни тощо.
На кожному підприємстві встановлюється
порядок роботи табельника, який прописується
в Положенні. Варіантів досить багато, і залежать
вони від специфіки роботи підприємства. Наприклад, якщо на підприємстві пропускна система, табельник може використовувати дані із
системи явок працівників на роботу.
Якщо електронної пропускної системи немає, найчастіше використовується варіант ведення журналу явок на роботу або обліку робочого часу, що має бути в кожному структурному
підрозділі або на вході в робоче приміщення.
У такому журналі працівники під час приходу на
роботу записують час, прізвище та ініціали, а наприкінці робочого дня — час залишення робочого місця.

Правила розробки Положення
Для організації табельного обліку потрібно розробити інструкцію, яка б регламентувала систему та форму табельного обліку (централізована
або децентралізована), обрати форму табеля та
інших документів, розробити порядок ведення
табелів та вимоги до їх подання до бухгалтерії,
визначити обов’язки табельників або відповідальних осіб, форму й порядок внутрішнього
контролю за табельним обліком.
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Згідно з пунктом 2 статті 64 ГКУ на кожному
підприємстві обов’язки його структурних підрозділів визначаються положеннями про них,
які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими
документами. Тому доцільно включити до положення про структурні підрозділи інформацію
щодо заповнення табеля стосовно працівників
відповідного підрозділу.
Для ведення табельного обліку в підрозділах
підприємства, як правило, призначають відповідальних осіб з числа керівників цих підрозділів. До посадових обов’язків працівників, відповідальних за табельний облік, додаються такі
функції: контроль за фактичним часом перебування працівників підрозділу на роботі, ведення
табельного обліку з покладанням відповідальності за правильне відображення робочого часу
співробітників в табелі та своєчасність його подання до бухгалтерії для нарахування авансу й
зарплати.

Що врахувати і на що звернути увагу
У Положенні обов’язково необхідно прописати терміни виконання завдань. Особливо це
стосується вимоги, вказаної, зокрема, у статті
115 КЗпП, згідно з якою зарплата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у
строки, встановлені колективним договором,
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних
днів.
Радимо також звернути увагу на те, що в
Положенні має бути докладно прописана процедура взаємодії працівників, відповідальних
за табельний облік. Тому важливо заздалегідь
передбачити можливі ризики й регламентувати
чіткий взаємозв’язок відповідальних осіб з метою уникнення порушень.
Звернемо також увагу на порядок присвоєння табельних номерів, який нормативними актами не встановлено. У зв’язку з цим
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порядок присвоєння номерів підприємство
має право визначити самостійно, враховуючи те, що табельні номери не повинні дублюватися.
У разі звільнення або переведення робітника та службовця на іншу роботу його табельний номер, як правило, не може присвоюватися іншому працівникові протягом одногодвох років.
У зв’язку з тим, що сьогодні майже всі
підприємства ведуть облік робочого часу в
програмі 1С та подібних, табельний номер
присвоюється працівнику автоматично під
час прийняття на роботу. Якщо номери проставляються вручну, це є чергові порядкові
номери. Звертаємо увагу, що табельні номери присвоюються тільки штатним працівникам.
Важливе значення має різниця в табелюванні зовнішніх і внутрішніх сумісників, а
також працівників, прийнятих за суміщенням.
Нагадаємо, що згідно з Постановою № 245
сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно
оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вільний від основної роботи час на
тому ж або іншому підприємстві. Не є сумісництвом робота, зазначена в Переліку робіт, які
не є сумісництвом, що додається до зазначеного Положення.
Оплата праці сумісників здійснюється за
фактично виконану роботу (ст. 1021 КЗпП та
п. 2 Постанови № 245).
Суміщення — це виконання працівником
одночасно зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою) протягом встановленої законодавством тривалості
робочого дня (робочої зміни). Таке визначення
міститься в постанові Ради Міністрів СРСР «Про
порядок і умови суміщення професій (посад)»
від 4 грудня 1981 р. № 1145.
Цією постановою передбачено й інші види
додаткових робіт, а саме: виконання обов’язків
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тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт.
Обов’язки тимчасово відсутнього праців
ника виконуються іншим працівником без
звільнення від основної роботи на час відсутності основного працівника у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням чи з інших
причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада).
Під розширенням зони обслуговування та
збільшенням обсягу виконуваних робіт розуміється виконання працівником поряд зі своєю
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткового обсягу робіт за однією
й тією ж професією або посадою.
Усі ці види робіт допускаються на одному
й тому ж підприємстві за згодою працівника.
При цьому йому встановлюється доплата, розмір якої визначається в колективному договорі
(ст. 105 КЗпП).
Що стосується відображення в табелі годин роботи таких працівників, то слід звернути увагу, що посади працівників вносяться в
табель відповідно до штатного розпису. Отже,
якщо працівник обіймає штатну посаду, табель на нього ведеться. Проте в разі суміщення
він окремо не табелюється.
За внутрішнього сумісництва працівник
обіймає дві посади й табелюється окремо.
Отже, для такого працівника відводиться два
рядки в табелі з різними табельними номерами.
Якщо працівник за суміщенням виконує
обов’язки тимчасово відсутнього працівника
або роботу, пов’язану із розширенням зон обслуговування або збільшенням обсягу робіт,
ці види робіт не табелюються (в табелі відображається тільки час роботи за основною
посадою). Тобто робота за суміщенням завжди виконується в межах основного робочого часу, а доплата нараховується згідно з
наказом.

75

Організаційні документи

Правила затвердження Положення
Щоб з’ясувати, які ж вимоги висуває законодавство до правил затвердження Положення,
звернемося до ДСТУ 4163-2003. У пункті 1.1
згаданого ДСТУ зазначено, що вимоги стандарту поширюються на організаційно-розпорядчі
документи — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи
тощо, створювані в результаті діяльності:
 органів державної влади України, органів
місцевого самоврядування;
 підприємств, установ, організацій та їх
об’єднань усіх форм власності.

Згідно з пунктом 5.17 ДСТУ 4163-2003
гриф затвердження складається зі слова ЗАТ
ВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису,
ініціалу(-ів) і прізвища особи, яка затвердила
документ, дати затвердження.
Гриф затвердження розміщують у правому
верхньому куті першого аркуша документа.
Отже, Положення про табельний облік допоможе контролювати робочий час і фінансові
витрати, що запобігатиме можливим порушенням у роботі осіб, відповідальних за ведення
табельного обліку, та не допускатиме порушень
законодавства.

Додаток
Зразок
Положення про табельний облік
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ТОВ «Досконалість»
Коваленко І. К. Коваленко
10.10.2016 р.
Положення
про табельний облік використання робочого часу
1. Загальні положення
1.1. Це Положення вводиться з метою систематизації процесу збору й обробки інформації про витрати та обліку робочого часу працівниками підприємства.
1.2. У всіх структурних підрозділах ТОВ «Досконалість» вводиться така система ведення
обліку робочого часу.
1.2.1. Для головного офісу та відділів, що мають режим роботи тільки в денний час, табель обліку робочого часу ведеться виходячи з п’ятиденного робочого тижня (ст. 52 КЗпП).
1.2.2. Для відділів (магазинів) з цілодобовим режимом роботи табель ведеться з урахуванням режиму підсумованого обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП).
1.2.3. Обліковий період для підсумованого обліку робочого часу по підприємству становить шість календарних місяців.
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1.2.4. Тривалість робочого часу визначається керівником відділу кадрів у формі графіків змінності на підставі рекомендацій Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми
тривалості робочого часу» на відповідний рік не пізніше ніж за місяць до початку дії Положення та
доводиться до відома керівників відділів з цілодобовим режимом роботи.
1.3. Для ведення табельного обліку робочого часу керівники структурних підрозділів призначають відповідальну особу на підставі розпорядчого акта керівника.
1.4. Відповідальна особа зобов’язана вести облік фактично відпрацьованого часу кожним
працівником підрозділу. Включення працівника до табеля та виключення з нього здійснюється
на підставі первинних документів з обліку кадрів (наказ, трудовий договір). Кожному працівнику
присвоюється табельний номер, який проставляється в усіх документах з обліку праці й заробітної плати та зберігається за працівником у разі переміщення. У разі звільнення працівника його
табельний номер не присвоюється іншому працівнику протягом двох років.
1.5. Особи, відповідальні за табельний облік відповідного підрозділу, зобов’язані повідомляти
інспектора з кадрів, відповідального за ведення табельного обліку на підприємстві, про відсутність
на роботі працівників у зв’язку з хворобою або іншою причиною на момент заповнення табеля.
1.6. Для виконання обов’язків з обліку робочого часу та ведення табеля відповідальний інспектор з кадрів:
 веде облік штатного складу працівників підрозділу;
 на підставі кадрових наказів вносить до табеля відмітки, пов’язані з прийняттям на роботу,
звільненням, переведенням, наданням відпусток працівникам тощо;
 контролює своєчасність з’явлення на роботу та звільнення з роботи, присутність на робочому місці працівників за допомогою використання журналу обліку робочого часу (зі своєчасним
повідомленням керівника підрозділу та інспектора з кадрів про нез’явлення, запізнення працівників та причини, що призвели до цього);
 контролює своєчасність надання та правильність оформлення документів, що підтверджують поважність причин відсутності працівників на робочому місці.
1.7. Якщо відповідальна особа не може тимчасово виконувати обов’язки з ведення табельного
обліку, керівник підрозділу подає керівнику доповідну записку про призначення іншого відповідального виконавця на цей період. На підставі записки видається відповідний наказ.
1.8. Усі працівники, до обов’язків яких входить ведення табельного обліку, в обов’язковому порядку ознайомлюються з цим Положенням під підпис.
2. Правила заповнення табеля та журналу обліку робочого часу
2.1. Табель обліку робочого часу ведеться в електронному та паперовому вигляді.
2.2. Електронний варіант табеля вводиться в базу даних програми 1С інспектором з кадрів, відповідальним за табельний облік, з дотриманням таких вимог:
 у табелі обліку робочого часу введення даних здійснюється з розбивкою по днях;
 усі види робочого часу (загальний відпрацьований час, нічні й надурочні години, вихідні та
святкові (неробочі) дні) вказуються в загальному табелі для кожного підрозділу;
 найменування підрозділу вказується у верхній частині табеля;
 у верхньому правому куті форми № П-5 «Дата заповнення» табеля вказується 15 число мі-
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сяця, якщо табель заповнюється для нарахування авансу, та останнє число звітного місяця для
нарахування зарплати.
2.3. Для точного заповнення табеля ведеться журнал обліку робочого часу — пронумерований,
скріплений печаткою підприємства документ, в якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові
працівника, його посада, дата і час прибуття/відбуття з роботи, вихід на перерви (до 20 хв.) та час
повернення з неї, причина відсутності на робочому місці, підпис працівника, коментарі безпосереднього керівника.
Дані з журналу обліку робочого часу мають використовуватися під час заповнення табеля.
2.4. Працівники, відповідальні за табельний облік у структурних підрозділах, які працюють у
п’ятиденному робочому режимі, заповнюють електронний табель у програмі 1С, роздруковують
його на аркуші формату А4 і передають його до відділу кадрів для звірки. Після внесення в табель
інспектором з кадрів усіх коректив (за наявності помилок) відповідальна особа підрозділу вносить
зміни до електронного табеля в 1С, роздруковує його й підписує разом з керівником підрозділу із зазначенням дати заповнення. Підписаний табель передається до відділу кадрів для підпису
інспектором з кадрів, відповідальним за табельний облік, та до бухгалтерії (п. 2.5 Положення) для
нарахування виплат і подальшого зберігання.
2.5. Інспектор з кадрів, відповідальний за табельний облік, залишає у відділі кадрів копії табеля,
а його оригінал подає до бухгалтерії під підпис.
2.6. Працівники, відповідальні за табельний облік у структурних підрозділах, що працюють у
режимі підсумованого обліку, виконують свої обов’язки в такому порядку.
2.6.1. На підставі графіків змінності складають поіменні графіки із зазначеними прізвищами
працівників, які працюють у режимі підсумованого обліку. Термін виконання — один тиждень з
дати отримання базових графіків змінності.
2.6.2. Під час виконання пункту 2.6.1 Положення важливо враховувати, що тривалість перерви
в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні
(включаючи і час перерви на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд
забороняється (ст. 59 КЗпП).
2.6.3. Під час заповнення табеля обліку робочого часу використовувати дані про відпрацьовані
години з графіків змінності.
2.7. Табель підписують відповідальна особа, безпосередній керівник підрозділу та працівник
відділу кадрів. При цьому зазначається найменування посади, ПІБ, особистий підпис і дата.
2.8. До змісту табеля ставляться такі вимоги:
 назви посад працівників вносяться в табель відповідно до штатного розпису;
 якщо фактичне місце роботи працівника територіально розташоване в іншому підрозділі,
запис у табелі робиться відповідальним за ведення табеля цього підрозділу, в штаті якого зазначений цей працівник, але за поданням безпосереднього керівника. У цьому випадку керівник своїм
підписом (із зазначенням дати) засвідчує правильність заповнення табеля на своїх підлеглих;
 якщо працівник був переведений на нову посаду до іншого підрозділу протягом календарного місяця, то на нього в попередньому підрозділі оформляється окремий табель за відпрацьований час, який подається одночасно з наказом про переведення. У табелі проставляються години
роботи в цьому підрозділі по останній робочий день включно, а далі з дати переведення проставляється відмітка «Х». У підсумковий табель за поточний місяць по підрозділу такий працівник не
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включається. У новому підрозділі табель оформляється з дня фактичного переведення, але після
оформлення наказу;
 у разі звільнення працівника в табелі проставляються години роботи по останній робочий
день включно, а після дня звільнення проставляється відмітка «Х». Для своєчасного нарахування
заробітної плати в останній день роботи заповнений табель передається до бухгалтерії до 12-ї
години цього дня. У підсумковий табель поточного місяця по підрозділу цей працівник не включається;
 працівники, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного
віку, до табеля включаються;
 список працівників у табелі складається відповідно до структури в ієрархічному порядку;
 прізвище, ім’я, по батькові працівника записуються в табелі повністю. У разі зміни прізвища,
імені, по батькові нові дані вносяться в табель тільки після видання наказу про зміну персональних
даних на підставі документа, що засвідчує цю зміну;
 у табелі записується тривалість фактично відпрацьованого часу в кожну клітинку, що відповідає числу місяця. Якщо дні не відпрацьовані, ставиться умовна позначка, що відповідає причині;
 у графі «Кількість відпрацьованих годин» вказується загальна кількість годин, відпрацьованих працівником у першу половину місяця (для авансу) або за весь місяць (для нарахування
зарплати). У верхньому рядку вказується кількість днів і годин, відпрацьованих працівником з 1 по
15 число місяця включно. У нижньому рядку вказується кількість днів і годин, відпрацьованих працівником з 16 по останнє число місяця включно;
 у випадках, передбачених законодавством, у разі виконання роботи понад норму або в разі
необхідності організації роботи у вихідний (святковий/неробочий) день видається відповідний наказ. У цьому випадку в табелі проставляється час, відпрацьований згідно з наказом та документом,
що підтверджує фактичну кількість годин. Після підписання копія наказу надсилається до відповідного підрозділу не пізніше ніж за один робочий день до дня, зазначеного в наказі;
 звітним періодом для обліку використання робочого часу за п’ятиденного режиму роботи в
табелі встановлюється один календарний місяць (з першого по останнє число включно);
 звітним періодом для обліку використання робочого часу за підсумованого обліку встановлюється шість календарних місяців (з першого по останнє число включно кожні півроку);
 щорічні відпустки та додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України «Про відпустки»), проставляються на всі календарні дні (робочі та вихідні) за винятком святкових і неробочих днів, визначених у статті 73 КЗпП. Решта видів відпусток відмічаються
в табелі в календарних днях, але без винятку святкових днів;
 періоди тимчасової непрацездатності проставляються в табелі відповідно до листків непрацездатності за календарні дні;
 заробітна плата працівникам підприємства нараховується бухгалтерією на підставі табелів
обліку використання робочого часу;
 дані про витрати робочого часу, що вносяться до електронного табеля програми 1С, мають
відповідати даним табелів на паперовому носії, які заповнюються згідно з додатком 1;
 у табелі виправлення не допускаються.

№ 11 (118) листопад 2016

79

Організаційні документи

3. Порядок формування та подання табелів
3.1. Працівники підрозділів, відповідальні за табельний облік, вносять дані про фактичне використання робочого часу в табель і надають його до відділу кадрів не пізніше 14 та 29 числа звітного
місяця.
3.2. Про зміни даних табеля особи, відповідальні за табельний облік, повідомляють інспектора
з кадрів не пізніше 15-го і останнього числа кожного місяця до 14:00, дотримуючись правила,
вказаного в п. 2.4 цього Положення.
3.3. Згідно з п. 2.5 інспектор з кадрів передає до бухгалтерії чистовий варіант табеля без виправлень не пізніше 15-го і останнього числа кожного місяця до 18:00 (цей термін слід узгодити з
бухгалтером. — Прим. авт.).
4. Правила коригування табеля
Коригування вносяться до табеля для перерахунку виплачених сум у таких випадках:
4.1. Працівник із запізненням повідомив про відкриття листка непрацездатності, який не був
відмічений у табелі.
4.2. Працівник або його безпосередній керівник повідомив інспектору з кадрів про хворобу і
про те, що листок непрацездатності буде надано після здачі табеля й виплати зарплати.
4.3. Працівник-донор здав кров і приніс довідку, що підтверджує здачу крові, а цей факт не
було внесено до табеля.
4.4. Щорічна відпустка працівника тривала до кінця місяця, а під час відпустки він захворів.
У цьому випадку відпустка переноситься на кількість календарних днів, що дорівнює кількості календарних днів хвороби, підтвердженої листком непрацездатності.
4.5. Працівник був звільнений, але за рішенням суду поновлений на роботі.
4.6. Працівник був залучений до роботи у вихідний (святковий) день, та із наданням іншого дня
відпочинку за таку роботу визначився після подання табеля до бухгалтерії.
4.7. Працівник затримався у відрядженні або повернувся з нього раніше, про що не зазначено
в табелі.
А також в інших форс-мажорних ситуаціях, таких як встановлення неповного робочого часу,
надання відпустки без збереження заробітної плати, виклик до суду або призов у зв’язку із мобілізацією, відсторонення від роботи тощо, коли відповідальні особи за ведення табеля не володіють
повною інформацією або в перехідні періоди.
У випадках, зазначених у п. 4.1 і 4.2, у ці робочі дні в табелі ставиться відмітка «НЗ» — нез’явлення
з нез’ясованих причин.
У випадках, вказаних у п. 4.3, 4.4 та 4.6, 4.7 інспектор з кадрів на підставі підтвердних документів вносить корективи до табеля з відмітками годин роботи працівника, виправляючи їх на відповідні умовні позначення.
У разі незаконного звільнення працівника після видання наказу про скасування попереднього
наказу про звільнення та поновлення працівника, внесення запису до трудової книжки інспектор з
кадрів оформлює окремі табелі по цьому працівнику з дати скасованого звільнення по теперішній

80

Кадровик України

Організаційні документи

час. Час вимушеного прогулу в разі визнання звільнення незаконним позначається в табелі обліку
відміткою «І» (інші причини неявок). До табеля, в якому було вказано, що працівника було звільнено, слід наказом внести зміни із формулюванням: «Звільнення (ПІБ, посада працівника) вважати
недійсним на підставі рішення суду».
Після надання документів, що підтверджують поважну причину відсутності працівника на роботі, інспектор з кадрів вносить корективи в табель, роздруковує чистовий варіант і з необхідними
підписами здає його до бухгалтерії.
Неправильно заповнений табель вилучається і зберігається окремо або просто знищується за
рішенням начальника відділу кадрів.
5. Відповідальність
5.1. Особи, відповідальні за ведення табельного обліку робочого часу у структурних підрозділах, несуть відповідальність за достовірність інформації в табелях та своєчасність її надання до
відділу кадрів.
5.2. Інспектор з кадрів, відповідальний за табельний облік робочого часу на підприємстві, несе
відповідальність за точність та достовірність змісту табелів, а також за терміни їх надання до бухгалтерії підприємства.
5.3. Зміни до цього Положення вносяться на підставі наказу генерального директора ТОВ «Досконалість» за поданням керівника відділу кадрів.
Додаток 1. Форма табеля обліку використання робочого часу (див. с. 21-22).
Керівник відділу кадрів 		

____________		
(підпис)		

Відповідальні за ведення табеля:
_________________________		

___________		

(найменування підрозділу)		

(підпис)		

___________________
(ініціали, прізвище)

____________________
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник Юридичного департаменту ________ _____________
				

Головний бухгалтер

(підпис)

_________
(підпис)
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«__» ______ 20__ р.

(ініціали, прізвище)

___________________

«__» _______ 20__ р.

(ініціали, прізвище)
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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 № 9–10/2016

Продовжуючи тему оформлення різних видів інформаційно-аналітичних
документів, ознайомимося з вимогами до підготовки доповідних записок

Доповідні записки
Доповідна записка ― це інформаційно-аналітичний документ, яким інформують керівництво про ситуацію, що склалася, факти, які
мали місце, стан виконання роботи тощо. За
необхідності в доповідній записці подають
висновки та пропозиції. Доповідна записка
може готуватися як за власною ініціативою
автора, так і за вказівкою керівництва. Мета
ініціативної доповідної записки ― спонукати
керівника до прийняття певного рішення.
Уніфіковану форму доповідної записки
наведено в додатку 1.
Розрізняють внутрішні та зовнішні доповідні записки.

Внутрішня доповідна записка
Внутрішню доповідну записку адресують керівнику юридичної особи або керівнику структурного підрозділу, якому безпосередньо підпорядковується працівник ― автор цієї записки.
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Якщо внутрішню доповідну записку складає керівник структурного підрозділу на ім’я
керівника юридичної особи, то її оформлюють на бланку відповідного структурного підрозділу (за наявності такого бланка), а якщо
бланк структурного підрозділу не заведено,
то на стандартних аркушах паперу з відтворенням основних реквізитів бланка структурного підрозділу (додаток 2):
 найменування структурного підрозділу
юридичної особи;
 назва виду документа (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складання або видання документа;
 адресат;
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 відмітка про наявність додатків (за наявності документів, що додаються до доповідної записки);
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Додаток 1
Уніфікована форма доповідної записки
______________________________________

Код ДКУД _______

(найменування юридичної особи)

______________________________________
(найменування структурного

______________________________________
підрозділу (за потреби))

_________________________________
(найменування посади, прізвище

_________________________________

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

та ініціал(и) керівника юридичної

_______________ №_______________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

особи або керівника структурного

(місце складення)

підрозділу в давальному відмінку)

Про ______________________________
__________________________________
_____________________________________________________________________________
(Текст доповідної записки поділяють на дві частини — констатуючу та заключну.

________________________________________________________________________________
У першій частині наводять факти або описують ситуацію, що стала приводом для написання доповідної записки.

________________________________________________________________________________
У другій ― аналізують ситуацію, пропонують можливі варіанти її вирішення, роблять висновки щодо конкретних дій,

________________________________________________________________________________
яких, на думку автора, необхідно вжити)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(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 доповідної записки,
складеної керівником структурного підрозділу
ВІДДІЛ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ					
Генеральному директору
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 		
ПрАТ «Глорія»
07.11.2016 № 49			
м. Бережани

Прохорчуку О. С.

Про необхідність направлення
у відрядження Сидоренка Б. М.
Прошу направити у відрядження Сидоренка Богдана Миколайовича,
менеджера з постачання, до м. Тернополя у ТОВ «Нові меблі» строком на
два дні з метою закупівлі меблів для лабораторії ПрАТ «Глорія».
Начальник відділу

Лебединський

Д. В. Лебединський

До справи 04-12
Видано наказ про відрядження Сидоренка Б. М.
від 08.11.2016 № 234-В
Менеджер з персоналу Райко О. П. Райко
09.11.2016
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 підпис;
 відмітка про виконання документа та
направлення його до справи;
 відмітка про наявність копії документа в
електронній формі (за потреби).
Якщо внутрішню доповідну записку складає працівник структурного підрозділу на ім’я
керівника цього підрозділу, її оформлюють на
стандартних аркушах паперу формату А4 або
А5 (залежно від обсягу тексту).
Підписує внутрішню доповідну записку
відповідно керівник структурного підрозділу
або працівник.

Зовнішня доповідна записка
Зовнішню доповідну записку адресують, як правило, керівнику юридичної особи вищого рівня.
Її оформлюють на загальному бланку юридичної
особи. Допускається оформлення зовнішньої доповідної записки на стандартних аркушах паперу
з відтворенням таких реквізитів (додаток 3):
 найменування юридичної особи вищого
рівня (за наявності);
 найменування юридичної особи;
 назва виду документа (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складання або видання документа;
 адресат;
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 відмітка про наявність додатків (за наявності документів, що додаються до доповідної
записки);
 підпис;
 відомості про виконавця(-ів);
 відмітка про виконання документа та направлення його до справи;
 відмітка про наявність копії документа в
електронній формі (за потреби).
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Увага!
Незалежно від того, хто є виконавцем зов
нішньої доповідної записки, підписує її керівник юридичної особи.

Особливості оформлення деяких реквізитів
доповідних записок
Під час оформлення доповідних записок слід
мати на увазі, що:
 дату та реєстраційний індекс доповідної записки проставляють у день її підписання;
 внутрішні доповідні записки реєструють
окремо від зовнішніх. Реєстраційний індекс зовнішнім доповідним запискам надають за журналом (картотекою, електронною базою даних)
реєстрації вихідних документів, а внутрішнім
доповідним запискам ― за відповідною формою реєстрації внутрішніх документів;
 заголовок до тексту доповідної записки
має стисло й точно відображати зміст тексту;
 текст доповідної записки поділяють на
дві частини, кожну з яких друкують з абзацу.
У першій частині наводять факти або описують
ситуацію, що стала приводом для написання
доповідної записки. У другій ― аналізують ситуацію, пропонують можливі варіанти її вирішення, роблять висновки щодо конкретних дій,
яких, на думку автора, необхідно вжити;
 якщо доповідну записку подають або
надсилають разом з додатками, то нижче тексту оформляють відмітку про наявність додатків до документа;
 у зовнішній доповідній записці в разі
необхідності зазначають відомості про вико
навця(-ів): прізвище(-а), ім’я(-ена), по батькові та номер(и) службового телефону.
Закінчення в наступному номері
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Додаток 3
Зразок зовнішньої доповідної записки
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ		
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОС»

Генеральному директору
корпорації «ЗЕРНО»

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА			

Раєвському Г. О.

10.11.2016 № 345
м. Вінниця
Про доцільність розроблення
галузевого переліку документів
зі строками зберігання
Переліки документів зі строками зберігання є основними нормативними посібниками, якими керуються експертні комісії під час проведення
експертизи цінності документів. Застосування таких переліків позитивно
впливає на стан організації діловодства та забезпечення збереженості документального фонду, що утворюється в процесі діяльності підприємств.
Вважаємо за доцільне розроблення галузевого переліку документів,
створюваних у процесі профільної діяльності підприємств нашої галузі.
Тому звертаємося з пропозицією утворення робочої групи з кваліфікованих фахівців, добре обізнаних із галузевою документацією, здатних правильно визначити строки зберігання документів, організувати й здійснити
розроблення галузевого переліку на належному рівні.
Директор товариства

Ворончук

А. С. Ворончук

Лозинко Галина Іванівна 11-22-33
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Зразки посадових інструкцій

Посадова інструкція
аналітика з інвестицій
(код КП 2441.2) (витяги)

<…>

2. Завдання та обов’язки
Аналітик з інвестицій виконує такі функціональні завдання та обов’язки:
2.1. Організовує аналітичне та методичне забезпечення проведення дослідницьких робіт у
сфері інвестиційної діяльності, у т. ч. проводить
передінвестиційні дослідження.
2.2. Виконує аналітичну та науково-дослідну
роботу з метою збору, оцінки й аналізу одержуваної інформації з інвестиційної діяльності, а також розробляє практичні рекомендації з інвестиційної діяльності.
2.3. Здійснює моніторинг публікацій з інвестиційної діяльності у відповідних національних і
зарубіжних джерелах інформації (спеціалізованих виданнях, засобах масової інформації тощо),
дає їм оцінку.
2.4. Розробляє концепцію інвестиційної політики підприємства на основі аналізу фінансових,
виробничих і комерційних показників стану інвестиційної сприятливості на ринку капіталів.
2.5. Визначає та досліджує власні (внутрішні)
й зовнішні джерела інвестицій.
2.6. Визначає потребу в ресурсах для проведення інвестиційної політики на підставі стратегії
розвитку підприємства.
2.7. Збирає дані, необхідні для врахування під
час обгрунтовування інвестиційної політики підприємства.
2.8. Розробляє інвестиційні проекти та плани
їх реалізації.
2.9. Здійснює оцінку: ефективності інвестиційних проектів; ефективності участі в проектах;
суспільної (соціально-економічної) ефективнос-
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ті проектів; комерційної ефективності проектів;
можливих комерційних ризиків, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів.
2.10. Визначає способи захисту інвестиційних
проектів від комерційних і некомерційних ризиків.
2.11. Представляє плани інвестиційних проектів керівнику фінансового підрозділу для узгодження та направлення до планово-економічного підрозділу для розробки техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту.
2.12. У межах компетенції (за дорученням)
представляє інтереси підприємства під час здійснення певних інвестиційних дій.
2.13. Аналізує ефективність реалізованих інвестиційних проектів.
2.14. Координує діяльність співвиконавців з
інших структурних підрозділів підприємства в
разі спільного виконання робіт (проектів, програм) з інвестиційної діяльності.
2.15. Здійснює постійну взаємодію та підтримує контакти з інвесторами, представниками засобів масової інформації, знайомить їх з
офіційними рішеннями та наказами керівництва
підприємства, готує відповіді на офіційні запити,
стежить за своєчасним розповсюдженням інформаційних матеріалів про інвестиційну діяльність підприємства.
2.16. Веде відповідну документацію, своєчасно готує й подає звітність по ній.
2.17. У встановленому порядку підвищує
свою професійну кваліфікацію.
2.18. Дотримується правил і норм охорони
праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, а також контролює їх дотри-
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мання підпорядкованими працівниками (у разі
наявності).
<…>
5. Повинен знати
Аналітик з інвестицій повинен знати:
5.1. Нормативно-правові акти, інші керівні та
нормативно-методичні документи й матеріали,
що регламентують здійснення інвестиційної, фінансової, підприємницької діяльності.
5.2. Методичні рекомендації щодо оцінки
ефективності інвестиційних проектів.
5.3. Порядок розробки практичних рекомендацій з інвестиційної діяльності.
5.4. Методи збору, оцінки та аналізу інформації з інвестиційної діяльності.
5.5. Основні принципи управління ринком
цінних паперів.
5.6. Методи оцінки інвестиційних проектів.
5.7. Стандарти фінансового обліку та звітності.
5.8. Бухгалтерський облік.
5.9. Діловодство з інвестиційної діяльності.
5.10. Іноземні мови в обсязі, достатньому
для виконання посадових обов’язків.
5.11. Економіку.
5.12. Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікацій
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і зв’язку, комп’ютерів, відповідні прикладні програмні засоби.
<…>
6. Кваліфікаційні вимоги
6.1. Провідний аналітик з інвестицій: другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідного напрямку підготовки (галузі знань).
Стаж роботи за професією аналітика з інвестицій I категорії — не менше двох років.
6.2. Аналітик з інвестицій I категорії: другий
(магістерський) рівень вищої освіти відповідного напрямку підготовки (галузі знань). Стаж роботи за професією аналітика з інвестицій II категорії — не менше двох років.
6.3. Аналітик з інвестицій II категорії: другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідного напрямку підготовки (галузі знань).
Стаж роботи за професією аналітика з інвестицій — не менше одного року.
6.4. Аналітик з інвестицій: другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідного напрямку підготовки (галузі знань). Без вимог до стажу
роботи.
<…>
Підготував Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових відносин
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№ 11 (118) листопад 2016

Керує на основі чинного Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації та власного Статуту діяльністю з виявлення, обліку та
діагностики дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку, відбору їх до спеціальних
навчально-виховних, лікувальних закладів відповідного типу. Забезпечує здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження підлітків з метою виявлення
особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу й визначення адекватних умов
навчання, виховання, працевлаштування; своєчасного виявлення й обліку дітей з
вадами у розвитку різних категорій, які підлягають влаштуванню до спеціальних
навчально-виховних або лікувальних закладів; направлення дітей до науково-дослідних центрів та лікувально-профілактичних закладів для поглибленого й динамічного вивчення їх захворювання та відхилень у розвитку; консультативної допомоги батькам, педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань
виховання, навчання і лікування дітей. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення ефективності та вдосконалення методів навчання, виховання, корекційновідновлювальної й лікувальної роботи з дітьми, які мають відхилення у розвитку.
Забезпечує створення банку даних про кількість дітей і підлітків з відхиленнями
в розвитку та подає до органів державного управління, відповідних міністерств і
відомств пропозиції щодо раціонального розвитку мережі спеціальних навчаль-
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но-виховних і лікувальних закладів у системі освіти, соціального захисту, охорони
здоров’я. Працює в тісному співробітництві з органами освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, правоохоронними органами, а також із громадськими організаціями. Організовує розгляд діагностично-складних і конфліктних випадків.
Забезпечує фінансово-господарську діяльність, видає в межах своєї компетенції
накази, затверджує правила внутрішнього розпорядку, розв’язує питання добору і
розстановки кадрів. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, санітарії та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне
подання встановленої звітності.

Повинен
знати:

Конституцію України, Закон України «Про освіту», основи законодавства про
охорону здоров’я та інші нормативно-правові акти законодавства України; основи державного управління економікою та управління персоналом, організацію
фінансово-господарської діяльності; основи психології; правила ділового етикету
та спілкування; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні
засоби; державну мову.

Кваліфікаційні Повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Спеціальна підготовка при
вимоги.
Центрі допомоги дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці.
Стаж роботи за фахом — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ
ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ
Завдання та
обов’язки.
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Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного
колективу навчально-виховного закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей,
задатків, обдаровань, розкриттю здібностей та таланту. Надає методичну допомогу
вихователям, організовує роботу методичного кабінету. Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед вихователів. Консультує
батьків з питань виховання та освіти дітей. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради, створенні сприятливого клімату в педагогічному колективі.
Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних,
духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення
до навколишнього середовища. Додержується педагогічної етики, поважає гідність
дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно вдосконалює
професійний рівень, педагогічну, методичну, загальну культуру. Ефективно засто-
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совує професійні знання в практичній педагогічній та методичній діяльності. Має
ціннісні орієнтири, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

Повинен
знати:

Закон України «Про освіту», Конвенцію про права дитини, законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань виховання і навчання; трудове законодавство та державну мову; педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію
та гігієну; цілі, принципи, зміст освіти та виховання; методи, форми; засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, навчальних занять та праці дітей; відповідні програмно-методичні,
нормативні та рекомендаційні матеріали й документи, індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; організацію управління, нормативне забезпечення системи освіти; принципи, якими
керуються провідні вихователі та методисти.

Кваліфікаційні Вихователь-методист вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі
вимоги.
спеціальності «Педагогіка і психологія» (у спеціальному виховному закладі — вища

дефектологічна освіта). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професійним
спрямуванням — не менше 8 років.
Вихователь-методист I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Педагогіка і психологія (у спеціальному виховному закладі — вища дефектологічна освіта). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 5 років.
Вихователь-методист II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі
спеціальності «Педагогіка і психологія (у спеціальному виховному закладі — вища
дефектологічна освіта). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професійним
спрямуванням — не менше 3 років.
Вихователь-методист: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ВИХОВАТЕЛЬ СОЦІАЛЬНИЙ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ
Завдання та
обов’язки.

№ 11 (118) листопад 2016

Працює з дітьми-інвалідами. Розробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дитини-інваліда, планує та проводить роботу із
соціальної адаптації дитини-інваліда: прищеплює та розвиває навички самообслуговування, організовує дозвілля, роботу з іншими фахівцями, спрямовану на
соціальну реабілітацію, спілкування з людьми, формує основи опанування професій (занять), які дають змогу працювати в домашніх умовах. Разом із сім’єю,
іншими фахівцями бере участь у навчанні, вихованні та реабілітації дитини-інваліда; проводить психолого-педагогічну корекцію особистості, спрямовану на
вироблення самостійності у будь-якій діяльності, розвиток соціальних, інтелектуальних, художніх, спортивних і творчих здатностей та здібностей, емоційновольових якостей з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда.
Координує діяльність фахівців, які розробляють індивідуальні методи та при-
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йоми корекційно-реабілітаційної роботи. Поважає гідність дитини, захищає її
від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігає шкідливим
звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Проводить соціально-педагогічні
консультації із сім’єю та (або) іншими фахівцями, веде психолого-педагогічні
спостереження, аналізує динаміку розвитку дитини-інваліда. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру; вивчає та застосовує інноваційні методики соціальної та виховної роботи з дітьми-інвалідами, координує
діяльність фахівців з реабілітації. Використовує в роботі комп’ютерну техніку
для створення, зберігання й обробки інформації.

Повинен
знати:

Конституцію України; закони України; акти Президента України; акти Верхов
ної Ради України, Кабінету Міністрів України; Конвенцію про права дитини,
Конвенцію про права інвалідів; інші нормативно-правові акти з питань інвалідів; інструкції та методичні документи з питань інвалідів; основи чинного законодавства про освіту, соціальні послуги, соціальний захист інвалідів і дітейінвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; нормативно-правові акти
та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, соціальної
роботи, теорії та методики виховання, загальної вікової, педагогічної, сімейної, соціальної психології, соціально-психологічної реабілітації, корекційної
роботи; етику, естетику, культурно-освітні дисципліни; програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади фізичного або
розумового розвитку; фізіологічні, психолого-педагогічні особливості розвитку дітей-інвалідів; ефективні форми й методи компенсаторно-корекційного
процесу з дітьми-інвалідами; систему державних закладів (організацій освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту населення, громадських організацій)
з надання допомоги дітям-інвалідам; передовий вітчизняний і зарубіжний
досвід із соціальної роботи; державну мову (відповідні регіональні мови або
мови національних меншин).

Кваліфікаційні Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами вищої категорії: вища
вимоги.
освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;

підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя соціального по роботі з
дітьми-інвалідами — не менше ніж 8 років.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами I категорії: вища освіта
другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя соціального по роботі з
дітьми-інвалідами — не менше ніж 5 років.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: вища освіта
другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вихователя соціального по роботі з
дітьми-інвалідами — не менше ніж 3 роки.
Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами: вища освіта другого
рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до
стажу роботи.
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ВЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
Завдання та
обов’язки.

Планує та проводить навчальну, виховну, корекційно-розвиткову, реабілітаційну
роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Забезпечує
умови для засвоєння дітьми відповідних навчальних і корекційно-розвиткових програм з урахуванням порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє
їхній соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає та фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, визначає напрями
навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини. Вибирає
ефективні форми, методи, засоби, прийоми навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу. Утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі,
батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України,
країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує
вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,
дотримується педагогічної етики. Вимагає від дітей дотримання статуту (положення), правил внутрішнього розпорядку установи. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, реабілітації та праці. Підтримує зв’язки
з батьками, іншими фахівцями, надає їм консультативну педагогічну допомогу з
питань освіти, фізичного і психічного розвитку їхніх дітей. Систематично підвищує
рівні своєї професійної кваліфікації, педагогічної майстерності та загальнокультурної компетентності.

Повинен
знати:

Конституцію України; закони України; акти Президента України; акти Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію
про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з
особливими освітніми потребами; інші нормативно-правові акти з питань освіти;
педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; основи наукових дисциплін в обсязі вищої освіти педагогічного спрямування за нозологіями: логопедія,
сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей з фізичними та розумовими вадами;
загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомофізіологічні та
клінічні основи дефектології, психофізіологію дітей з вадами розвитку; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або
розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційнорозвиткового навчання та виховання, індивідуальні характеристики учнів; вимоги
до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів; організацію управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності закладів
дефектологічного профілю; науково-практичні досягнення у галузях педагогіки,
корекційної педагогіки, психології, дефектології; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавство про працю; форми роботи з громадськими організаціями; травила та нор-
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ми охорони та безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки;
державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні Вчитель-дефектолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магівимоги.
стра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж робо-

ти на посаді вчителя-дефектолога I категорії — не менше ніж 8 років.
Вчитель-дефектолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-дефектолога I категорії — не менше ніж 5 років.
Вчитель-дефектолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-дефектолога — не менше ніж 3 роки.
Вчитель-дефектолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та
спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

ВЧИТЕЛЬ-РЕАБІЛІТОЛОГ
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Завдання та
обов’язки.

Визначає зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи в дитячих реабілітаційних установах різних типів, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах,
спеціалізованих закладах із поглибленим вивченням предметів для дітей, які мають
вади психофізичного розвитку. Відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дітей проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, комплексні заходи та заняття. Створює навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами, фактами та подіями, що відбуваються в суспільстві,
природі, побуті, характеризує їх, тлумачить та оцінює; розвиває навички та вміння,
необхідні для життя в суспільстві. Співпрацює з фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами, логопедами, дієтологами, фахівцями із фізичної
реабілітації та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови реабілітації. Веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає та фіксує динаміку розвитку, аналізує
особливості фізичних і розумових успіхів дитини. Застосовує ефективні методи,
форми, прийоми реабілітаційної роботи, корекційного та компенсуючого навчання
і виховання. Залучає членів сім’ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, пояснює особливості застосування прийомів психолого-педагогічної корекції
особистості. Захищає честь і гідність дітей, створює атмосферу для формування
в них оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Надає консультації з
питань корекційно-реабілітаційних процесів. Керує помічниками та асистентами
вчителя-реабілітолога. Веде встановлену психолого-педагогічну, статистичну документацію. Дотримується педагогічної етики, вдосконалює свій фаховий рівень,
педагогічну майстерність, підвищує кваліфікацію.

Повинен
знати:

Конституцію України; закони України; акти Президента України, акти Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої діяльності; акти Мініс-
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терства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію
про права дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей
з особливими освітніми потребами; теорію та практику корекційно-реабілітаційних процесів і розвитку дітей; цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та
виховання; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни; правила використання технічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних
та ігрових залів, спеціальних приміщень для реабілітаційної та корекційної роботи;
сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях реабілітації; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти, соціальної роботи; педагогіку,
психологію, вікову фізіологію, гігієнічні вимоги; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки та практики; етичні норми й правила організації навчання та виховання дітей; правила ведення психолого-педагогічної, реабілітаційної та статистичної документації; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів та реабілітаційних установ; законодавство
про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони та безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки; державну
мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).

Кваліфікаційні Вчитель-реабілітолог вищої категорії: вища освіта другого рівня за ступенем мавимоги.
гістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними мето-

диками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-реабілітолога — не менше ніж 8 років.
Вчитель-реабілітолог I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-реабілітолога — не менше ніж 5 років.
Вчитель-реабілітолог II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; сертифікати за відповідними методиками реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді вчителя-реабілітолога — не менше ніж 3 роки.
Вчитель-реабілітолог: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та
спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

ІНСТРУКТОР СЛУХОВОГО КАБІНЕТУ
Завдання та
обов’язки.
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Проводить фронтальні заняття з розвитку слуху й формування вимови з учнями
відповідно до чинної програми та методики, яка включає формування ритміко-інтонаційної структури мови, уточнення і збагачення уявлень дітей з вадами слуху
про світ немовних звуків, навчання сприйманню на слух музики, різних дитячих
пісень, віршів. Організовує обстеження слуху й перевірку вимови учнів, здійснює
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методичне керівництво роботою слухового кабінету в школі. Працює над вироб
ленням слухо-зорової основи для сприймання учнями усної мови за допомогою
слухових апаратів, над формуванням у них зрозумілої мови, наближеної до природного звучання мови людей, які чують, уточненням та збагаченням їхніх уявлень
про світ немовних звуків. Розвиває в учнів здатність ефективно користуватися залишковим слухом, слуховими апаратами в процесі мовного спілкування, формує їх
вимову, виробляє правильний тембр голосу, ритміко-інтонаційну структуру мови.
Обирає ефективні форми, методи, засоби корекційно-реабілітаційного процесу.
Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних
цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між
усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня,
захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає
шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, вчителями, вихователями; надає їм консультативну допомогу з питань корекційно-реабілітаційної роботи, аудіології, загального розвитку їх дітей. Постійно
удосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Планує роботу, проводить аналіз и результатів, веде необхідну документацію.

Повинен
знати:

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів»; стандартні правила
забезпечення рівних можливостей для інвалідів; Державний стандарт спеціальної
освіти; Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів;
основні знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності «Дефектологія
(сурдопедагогіка)»; цілі, принципи, зміст навчання, виховання, мовної і слухової корекції, соціальної адаптації дітей; методики обстеження слуху, слухопротезування,
розвитку слухового сприймання та виправлення мовних порушень; анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології; програмно-методичні документи; типи слухових апаратів, візуальні та інші прилади й матеріали для роботи з дітьми, які мають вади слуху; індивідуальні особливості учнів; нормативні вимоги до оснащення
слухових кабінетів; сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної,
сурдопедагогічної науки та практики; державну мову.

Кваліфікаційні Інструктор слухового кабінету вищої категорії: повна вища освіта відповідного
вимоги.
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за

професією інструктора слухового кабінету — не менше 8 років.
Інструктор слухового кабінету I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією інструктора слухового кабінету — не менше 5 років.
Інструктор слухового кабінету II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією інструктора слухового кабінету — не менше 3 років.
Інструктор слухового кабінету: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
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КОНСУЛЬТАНТ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Завдання та
обов’язки.

Здійснює консультації та надає консультативну допомогу батькам (особам, які замінюють батьків), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань
виховання, навчання, корекції і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з порушеннями поведінки, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів. Вивчає відповідні документи на дитину: історію
розвитку (хвороби); розгорнуту психолого-медико-педагогічну характеристику зі
школи чи іншого дитячого закладу, в якому перебуває дитина; зошити, якщо дитина вчиться, малюнки та робить висновки про характер відхилень в її розвитку. Бере
участь у прийнятті колегіальних рішень щодо форми організації колекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей
та індивідуальних особливостей, у разі потреби дає рекомендації щодо реабілітації,
соціальної адаптації, працевлаштування підлітків. Дає рекомендації щодо навчання
дитини в спеціальному навчально-виховному закладі з метою встановлення остаточного діагнозу. Бере участь у складанні розгорнутих висновків психо-медико-педагогічної консультації та рекомендації. Веде встановлену документацію. Постійно
підвищує професійний та загальноосвітній рівень. Виконує професійні завдання та
обов’язки з додержанням норм етики та моралі.

Повинен
знати:

Закон України «Про освіту»; Конвенцію про права дитини; інші нормативноправові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у
розвитку; законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і
навчання; основи трудового законодавства; дитячу психологію, вікову фізіологію, цілі, принципи, зміст освіти й виховання; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини;
організації спілкування, психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи; індивідуальні
характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного
процесу; державну мову.

Кваліфікаційні Консультант психолого-медико-педагогічної консультації вищої категорії: пов
вимоги.
на вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення

кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації — не менше 8 років.
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації I категорії: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації — не менше 5 років.
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації II категорії: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією консультанта психолого-медико-педагогічної консультації — не менше 3 років.
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Консультант психолого-медико-педагогічної консультації: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

МЕТОДИСТ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Завдання та
обов’язки.

Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю колективу позашкільного закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного та корекційного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.
Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх
індивідуальних особливостей, здібностей, таланту. Надає методичну допомогу педагогам у їх роботі. Організовує роботу методичного кабінету. Оновлює навчальні посібники, ігровий матеріал. Вивчає і узагальнює передовий
педагогічний досвід, розповсюджує його серед педагогічного колективу.
Складає плани навчально-виховної роботи; графіки роботи позашкільного
закладу та звіти про стан педагогічної роботи, веде встановлену документацію, проводить педради, наради вихователів. Забезпечує правильний добір і
розстановку кадрів, підвищення їх кваліфікації, атестацію. Сприяє створенню творчого емоційно-психологічного клімату в колективі. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну й методичну майстерність,
загальну культуру. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей,
сприяє захисту їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,
запобіганню шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

Повинен
знати:

чинне законодавство України «Про освіту»; Конвенцію про права дитини;
законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і навчання; трудове законодавство; дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію
та гігієну; цілі, принципи, зміст освіти й виховання; методи, форми, засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор,
художньо-ігрової творчості, психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи;
індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови
педагогічного процесу; принципи, якими керуються провідні вихователі й
методисти; державну мову.

Кваліфікаційні Методист позашкільного закладу вищої категорії: повна вища освіта відвимоги.
повідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфіка-

ції. Стаж роботи за професією методиста позашкільного закладу — не менше 8 років.
Методист позашкільного закладу I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професію методиста позашкільного закладу — не менше
5 років.
Методист позашкільного закладу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфіка-
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ції. Стаж роботи за професією методиста позашкільного закладу — не менше 3 років.
Методист позашкільного закладу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕКЛАДАЧ-ДАКТИЛОЛОГ
Завдання та
обов’язки.

Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки. Забезпечує переклад ділових та побутових, особистих або телефонних
розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій
спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших),
нарад, загальних зборів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для
глухих; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по підприємству; мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального та масового характеру; роз’яснення
спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує
серед глухих та чуючих осіб дактильно-жестову мову та сприяє вивченню
цієї мови. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об’єднань) глухих. Працює над питаннями граматичного та естетичного розвитку дактильно-жестової мови.

Повинен
знати:

Державний стандарт спеціальної освіти; Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів; дактильно-жестову мову (в обсязі
програм з вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів); техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості,
чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання); українську мову та методологічні основи її побудови; методичні та нормативні
матеріали з реабілітації осіб з вадами слуху, спеціальну психологію; медичні
та технічні аспекти реабілітації глухих і слабочуючих; профіль, спеціалізацію
та особливості структури підприємства.

Кваліфікаційні Перекладач-дактилолог вищої категорії: повна вища освіта відповідного
вимоги.
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж ро-

боти за професією перекладача-дактилолога — не менше 8 років.
Перекладач-дактилолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога — не менше 5 років.
Перекладач-дактилолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога — не менше 3 років.
Перекладач-дактилолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
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ФАХІВЦІ
АСИСТЕНТ ВИХОВАТЕЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ
Завдання та
обов’язки.

Бере участь у роботі з дітьми, які потребують соціальної допомоги. Забезпечує
разом з вихователем умови та виконання робіт з адаптації дітей-інвалідів. Організовує дозвілля, спортивну діяльність, закладає основи оволодіння професіями.
Бере участь у навчанні й вихованні дитини-інваліда під керівництвом вихователя
соціального по роботі з дітьми інвалідами. Залучає членів сім’ї дитини-інваліда до
участі в розвитку інтелектуальних здібностей з урахуванням потенційних можливостей дитини-інваліда. Проводить заняття з лікувальної фізкультури, масажу згідно
з призначеннями лікаря. Постійно вдосконалює свій професійний рівень. Виконує
професійні завдання та обов’язки з додержанням норм етики та моралі. Веде встановлену документацію.

Повинен
знати:

основи чинного законодавства про освіту, соціальний захист інвалідів та дітей-інвалідів; Державний стандарт спеціальної освіти; законодавчі й нормативно-правові
акти та документи з питань навчання і виховання; основи педагогіки, соціальнопсихологічної реабілітації, корекційної роботи; етику, естетику, культурно-освітні
дисципліни; матеріали для роботи з дітьми, які мають вади фізичного або розумового розвитку; особливості розвитку дітей-інвалідів; ефективні форми й методи
компенсаторно-корекційного процесу з дітьми-інвалідами; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід із соціальної роботи.

Кваліфікаційні Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами I категорії: бавимоги.
зова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або мо-

лодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента
вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії: для бакалавра —
не менше 1 року, для молодшого спеціаліста — не менше 2 років.
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами II категорії:
базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або
молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра — без вимог до
стажу роботи, для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією асистента
вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами — не менше 2 років.
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами: неповна
вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до
стажу роботи.

АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Завдання та
обов’язки.

100

Бере участь у плануванні, проведенні навчальної, виховної, корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому
розвитку. Забезпечує разом із учителем-дефектологом умови для засвоєння ді-
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тьми відповідних навчальних і корекційно-розвиткових програм з урахуванням
порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, сприяє їхній соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації. Вивчає та фіксує динаміку розвитку дітей,
співпрацює з фахівцями у виробленні оптимальної педагогічної стратегії, проектуванні форм навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини.
Допомагає вибирати ефективні форми, методи, засоби навчально-виробничого,
корекційно-реабілітаційного процесу; утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних
цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між
усіма народами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини як особи та учня, захищає її від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Вимагає від вихованців дотримання статуту (положення) установи (освітньої, реабілітаційної та інших).
Бере участь у контролюванні забезпечення здорових і безпечних умов навчання,
виховання, реабілітації, праці. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного та психічного розвитку їхніх
дітей. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну культуру.

Повинен
знати:

№ 11 (118) листопад 2016

Конституцію України; закони України; акти Президента України, акти Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; акти Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права
дитини; нормативно-правові акти з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами; інші нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку,
психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавство про працю; форми
роботи з громадськими організаціями; навчальні програми в обсязі вищої освіти
педагогічного спрямування відповідного рівня та ступеня за нозологіями: логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка; цілі, принципи,
зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей із фізичними та розумовими
вадами; загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку дітей з фізичними та
іншими вадами; програмно-методичні документи і матеріали для роботи з дітьми,
які мають фізичні або розумові вади; ефективні методи, форми, принципи, прийо
ми, засоби корекційно-розвиткового навчання та виховання, індивідуальні характеристики учнів; вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів;
організацію управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні, інші умови діяльності навчальних закладів дефектологічного профілю; сучасні досягнення
педагогічної дефектологічної науки та практики; правила та норми охорони праці,
пожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).
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Кваліфікаційні Асистент вчителя-дефектолога I категорії: початковий або перший рівень вищої
вимоги.
освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за відповідними нозологіями (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді асистента вчителя-дефектолога II категорії — не менше ніж 2 роки.
Асистент вчителя-дефектолога II категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за відповідними нозологіями (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); підвищення кваліфікації; для бакалавра — без вимог до стажу роботи, для молодшого
бакалавра — стаж роботи на посаді асистента вчителя-дефектолога — не менше
ніж 2 роки.
Асистент вчителя-дефектолога: початковий рівень вищої освіти за ступенем
молодшого бакалавра за відповідними нозологіями (логопедія, сурдопедагогіка,
тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); без вимог до стажу роботи.

МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ (СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАКЛАДИ)
Завдання та
обов’язки.

Організовує та контролює виробниче навчання людей з обмеженими можливостями. Проводить виробничий інструктаж, заходи, що забезпечують виконання
правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та
інструменту, а також контролює їх додержання. Забезпечує виконання інвалідами
норм виробітку, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту. Здійснює систематичний контроль за правильним
виконанням інвалідами методів та прийомів праці. Аналізує недоліки в організації
праці інвалідів, у виконанні інвалідами прийомів і операцій, що впливають на стан
здоров’я й продуктивність праці, якість продукції, економію сировини й матеріалів.
Навчає інвалідів індивідуальним або бригадним методам праці відповідно до програм виробничого навчання. Бере участь у розробленні заходів для створення
сприятливих умов праці інвалідів, підвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективі атмосфери взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в людей
з обмеженими можливостями почуття відповідальності за виконання виробничих
завдань. Планує навчальну роботу й веде облік виконання програм виробничого
навчання, результатів та успішності праці людей з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням індивідуальних особливостей. Організовує роботу з
підвищення кваліфікації та професійної майстерності інвалідів. Навчає їх іншим та
суміжним професіям. Бере участь в організації роботи кваліфікаційної комісії, навчально-методичної ради з професійного навчання. Сприяє трудовій та професійній адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями. Веде встановлену
документацію.

Повинен
знати:

чинне законодавство України «Про освіту», соціальний захист; основи трудового
законодавства; державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з
обмеженими фізичними можливостями; навчальні програми з виробничого на
вчання інвалідів; основи педагогіки, психології й методики виробничого навчання;
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правила й норми з охорони праці; економіку й організацію навчально-виробничих
процесів.

Кваліфікаційні Майстер виробничого навчання (спеціалізовані заклади) I категорії: базова або
вимоги.
неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією майстра виробничого навчання II категорії — не менше 1 року.
Майстер виробничого навчання (спеціалізовані заклади) II категорії: базова
або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією майстра виробничого
навчання — не менше 2 років.
Майстер виробничого навчання (спеціалізовані заклади): неповна вища
освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу
роботи.

РОБІТНИКИ
ВИПРОБУВАЧ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
Завдання та
обов’язки.

Повинен
знати:

2-й розряд
Здійснює випробування протезно-ортопедичних виробів за встановленими методиками в різних умовах. Вивчає конструкції виробів, що випробовуються, та
надіває їх. Бере участь у підготовці виробів до випробувань: розбирає, складає та, в
разі потреби, регулює вузли протезно-ортопедичних виробів, що випробовуються.
Перевіряє функціонування та взаємодію різних вузлів та механізмів. Виявляє дефекти та конструктивні недоробки у виробах, що випробовуються. Здає за встановленим порядком випробувані вироби згідно з технічними умовами. Бере участь
в оформленні протоколів.
призначення, будову та конструктивні особливості протезно-ортопедичних виробів
та їх модулів, контрольно-вимірювальної апаратури та випробувального устаткування; правила підготовки виробів до випробувань та методику випробувань; призначення та взаємодію усіх частин виробів, що випробовуються; технічні умови та
вимоги до якості складання виробів; причини виникнення дефектів у процесі випробовувань та способи їх усунення; основи анатомії та біомеханіки рухів людини.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог
вимоги.
до стажу роботи.
Завдання та
обов’язки.
№ 11 (118) листопад 2016

3-й розряд
У разі проведення випробовувань протезно-ортопедичних виробів: гомілки, ступні,
кисті, передпліччя та інших виробів типових випадків протезування.
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Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу
вимоги.
роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача протезно-ортопедичних виробів 2 розряду — менше 1 року.

Завдання та
обов’язки.

4-й розряд
У разі проведення випробовувань протезно-ортопедичних виробів нетипових випадків протезування, а також виробів із зовнішніми джерелами енергії.

Кваліфікаційні Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
вимоги.
випробувача протезно-ортопедичних виробів 3 розряду — не менше 1 року.

СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК
Завдання та
обов’язки.

Виконує під керівництвом соціального працівника або фахівця із соціальної роботи,
фахівця із соціальної допомоги вдома комплекс робіт з догляду за пенсіонерами,
інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку і, зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надає на підставі зазначених у медичній карті висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування
послуги, передбачені договором, який укладено між одиноким непрацездатним
громадянином і відділенням. Доставляє додому на замовлення їжу, харчові продукти, медикаменти, промислові та інші товари. Готує звичайні страви, а також
страви за рекомендаціями лікаря. Прибирає житлові приміщення. Здає, одержує
й доставляє речі та предмети домашнього вжитку з пральні, підприємств хімічного
очищення, ремонтування тощо. Вносить за дорученням плату за комунальні та інші
послуги, одержує пенсію. Вимірює температуру, викликає лікаря та супроводжує
клієнта до лікувальної установи. Допомагає клієнтові під час умивання, купання та
інших заходів особистої гігієни. Виконує роботи щодо ведення, обслуговування й
впорядкування домашнього господарства. Бере участь у простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, збиранні врожаю на городі чи присадибній ділянці,
забезпечує клієнта паливом тощо.

Повинен
знати:

основи ведення домашнього господарства; організацію надання комунальних, побутових та інших індивідуальних послуг; норми та вимоги щодо догляду за громадянами похилого віку та непрацездатними громадянами; правила використання
побутового обладнання, приладів, інструментів; основи дієтології та приготування
страв; основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни; правила етики та
поводження з громадянами похилого віку й непрацездатними громадянами; правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому господарстві.

Кваліфікаційні Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна севимоги.
редня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
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ПЕРСОНАЛ
106 Інтерв’ю
110 Роздуми експертів

ІНТЕРВ’Ю

Від економіста

до HR-директора
З Оленою Чумаковою, директором з персоналу
ДП «Мілкіленд-Україна», ми вже зустрічалися на
сторінках нашого журналу, коли на початку 2016 р.
вели розмову про її роботу в громадській
організації. Цього разу ми говоримо про її
кар’єрний шлях як HR-директора, про специфіку
HR-функції в галузі виробництва, про проблеми
ринку праці в Україні та шляхи їх вирішення, про
співпрацю з вузами в підготовці молодих
спеціалістів, а також про роль HR у бізнесі

«Кадровик України»: Як розпочиналась ваша
кар’єра в HR?

«Кадровик»: У чому специфіка HR у галузі
молочної промисловості?

Олена Чумакова: У HR я прийшла випадково.

Олена: Специфіка є, але вона стосується всіх ви-

Отримавши економічну освіту — я закінчила Донецький університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Економіка підприємства», — працювала тривалий час економістом, потім начальником економічного відділу. Через деякий час у
компанії відбулась реорганізація, було створено
HR-департамент, і мені запропонували там роботу. Оскільки я на той час була економістом,
у HR-департаменті я займалась заробітною платою, пільгами, компенсаційними пакетами. Згодом мені стало цікаво дізнатися про інші функції
в HR, поступово розвиваючись у цьому напрямі я
зайняла посаду директора з персоналу.
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робничих підприємств і пов’язана з сезонністю
виробництва та потребою в працівниках вузьких
спеціальностей, яких мало на ринку.
Для того щоб задовольнити потребу компанії
в молодих спеціалістах, ми тісно співпрацюємо
з вузами, які випускають фахівців харчової промисловості.

«Кадровик»: Як побудована ваша співпраця
з вузами?
Олена: Коли навесні розпочинається сезон, і ми

вже знаємо, яка кількість фахівців певних спеці-
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альностей нам потрібна, ми надсилаємо до вузів
запити, а вони направляють до нас своїх кращих
студентів. Звісно, у нас також є процедура оцінки
кандидатів, після якої ми пропонуємо різні форми
співпраці — практика, стажування або прийняття на роботу. Часто студенти, які в нашій компанії
проходили практику або стажування, потім залишаються в нас працювати.
Ректори вузів, з якими ми співпрацюємо, надають студентам академічні відпустки, переводять на заочну або дистанційну форму навчання,
що дає їм змогу паралельно працювати. Ми живемо у XXI столітті, дистанційна освіта вже досить поширена. Але особисто мене здивувало й
потішило, коли я дізналась, що ректор університету йде назустріч роботодавцям і студентам, які
починаючи з 3-го курсу можуть працювати, на
практиці застосовувати свої знання, паралельно
навчаючись.

Олена: Вважаю, що цей досвід дав мені змогу дещо

«Кадровик»: Чи влаштовує вас як роботодавця
зміст навчальних програм, за якими готують
фахівців галузі?

приклад, керівництво наших заводів, розташованих у невеликих містах, де люди один одного
знають, тісно взаємодіє з місцевою владою, бере
участь у різних заходах, долучається до місцевих
проектів, наприклад, з будівництва доріг.

Олена: Ми співпрацюємо з вузами в цьому напрямі, беремо активну участь у створенні навчальних
програм. Викладачі вузів також зацікавлені в цьому, адже вони розуміють, що їм потрібні думки
фахівців, які щодня на практиці застосовують те,
що у вузі викладається у вигляді теорії. Вони звертаються до наших фахівців із проханням вичитувати програми навчання з технології виробництва,
якості продукції тощо та вносити свої пропозиції.
Наші спеціалісти над цим працюють. Ми зацікавлені в тому, щоб студенти отримували максимум
практичних знань, а не лише теорію, яку вивчили й
одразу забули.
«Кадровик»: Як на вашу роботу в МілкілендУкраїна вплинув досвід у громадській некомерційній організації?
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розширити погляд на участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем. Кожна компанія, окрім досягнення певних результатів бізнесу і отримання прибутку,
повинна інвестувати в розвиток людей. Соціальні
цілі компанії тісно пов’язані з економічними, адже
в будь-якому випадку основна мета — це отримання прибутку, без цього бізнес не може існувати. Але
отримання прибутку не може бути єдиною метою.
Бізнес має розвивати людей, має про них піклуватися, і таке піклування не повинно обмежуватися лише
професійним середовищем, воно має охоплювати й
соціальну сферу. Адже від цього залежать позитивні зміни в країні в цілому — коли змінюються люди,
змінюється й країна.

«Кадровик»: Як саме має відбуватися вплив
бізнесу на соціальну сферу?
Олена: Мають бути спільні проекти, заходи. На-

«Кадровик»: Якою, на ваш погляд, має бути
роль HR у бізнесі?
Олена: У західних компаніях давно стало постула-

том, що HR-директор — це друга особа в компанії.
В Україні поки що рівень розвитку HR-послуг далекий від західного, але він у цілому відповідає рівню
розвитку бізнесу в нашій країні. Але поступово і
бізнес, і HR у нас розвиваються.
Сьогодні від HR-фахівців вимагається розуміння всіх аспектів діяльності компанії. Власники
компаній вже усвідомили, що HR — це не просто
кадровик, і він має розумітися не тільки на кадровому адмініструванні, рекрутингу, оцінці та інших
HR-процесах, а й знати та розуміти, що таке прода-
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жі, маркетинг, виробництво, сервіс. HR-менеджер
має виконувати ще одну особливу функцію в компанії: забезпечувати ефективну взаємодію різних
департаментів між собою.
Мені в цьому допомагає економічна освіта та
попередній досвід, адже я працювала в різних
сферах, у компаніях, які займаються продажем,
виробництвом, сервісним обслуговуванням.
Роль HR-директора в компанії багато в чому залежить від особистих якостей людини, адже різні
люди на одній і тій же посаді, маючи ті ж самі посадові обов’язки, можуть мати протилежні погляди
на те, як досягати поставлених цілей і якою саме
має бути HR-функція.

«Кадровик»: Які завдання стояли перед вами з
приходом у Мілкіленд-Україна?
Олена: Я розпочала свою роботу восени, в кінці

сезону, і на той час, як і зараз, були актуальними
питання щодо скорочення витрат на персонал і
правильного входу компанії в зимовий період.
Одним з основних напрямів моєї роботи протягом цього року був розвиток корпоративної культури. Прийшовши в компанію, я відчула, що тут є
в цьому потреба. У нас хороший колектив, люди
дружать один з одним, спілкуються між собою, але
в компанії було мало різних корпоративних заходів, які б згуртовували, об’єднували працівників з
різних відділів. Коли ми почали проводити такі заходи, отримали багато позитивних відгуків, працівники були в захваті від наших ініціатив і нововведень. Зараз я відчуваю, що атмосфера в колективі
набагато краща.

«Кадровик»: Як саме ви працюєте над корпоративною культурою?
Олена: Корпоративна культура — це «душа» ком-

панії, певні правила поведінки, цінності й традиції, які склалися протягом певного часу. Вони за-
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фіксовані в нашому кодексі корпоративної етики, але, звісно, цього недостатньо.
Ми намагаємось відзначати всі важливі події,
які відбуваються в компанії. Забезпечуємо зворотний зв’язок, адже завжди має бути взаємодія
між власником, керівництвом і працівниками.
Робота над корпоративною культурою ведеться
в різних напрямах. Наприклад, ми запускаємо корпоративні курси англійської мови. Звісно, насамперед вони спрямовані на підвищення професійних
якостей працівників, але щоб якось об’єднати й
більше згуртувати людей, ми створюємо змішані
групи з працівників різних відділів. Адже часто
буває так, що, наприклад, працівники відділу маркетингу зовсім не знають ІТ-спеціалістів або бухгалтерів. На курсах вони знайомляться ближче,
спілкуються, і це позитивно позначається на роботі. Зараз розробляються ще кілька проектів для
підтримання корпоративної культури.

«Кадровик»: Як би ви охарактеризували ринок
праці в галузі молочної промисловості?
Олена: Одна з головних проблем на ринку пра-

ці сьогодні — відтік кваліфікованого персоналу
з країни. Ми постійно чуємо про те, що з країни їдуть ІТ-спеціалісти, але насправді проблема набагато масштабніша й глобальніша, адже
їдуть спеціалісти всіх сфер діяльності. Це сумно,
оскільки відтік працівників торкнувся не тільки
вищого менеджменту та представників вузьких
спеціальностей, а й робітників. Наприклад, багато водіїв навантажувачів кажуть, що їм вигідніше
поїхати працювати до Польщі, Білорусі, Казахстану та інших країн. Це глобальна проблема, яка
скоро стане відчутною на всіх рівнях.
Друга негативна тенденція — це низький рівень
мотивації. Люди просто не хочуть працювати. Раніше таке явище мало місце в окремих регіонах
країни, тоді як в інших люди були більш працьовиті, але зараз ми спостерігаємо цю тенденцію в
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усіх регіонах. Відчувається великий дефіцит працівників. І він буде ще відчутніший, якщо економіка країни прокинеться і з’явиться більше робочих
місць. Напевно, якась частка дефіциту покриватиметься за рахунок імміграції робочої сили з інших
країн.

«Кадровик»: На ваш погляд, у чому причина
такої низької мотивації?
Олена: Я можу лише висловити своє припущен-

ня. Думаю, тут відіграє роль той факт, що бізнес не
може запропонувати ті гроші, на які зараз можна
прожити. Тому багато хто, наприклад, із сільських
жителів, думає, що йому краще працювати в себе
дома на городі, з весни до осені зробити запаси на
зиму, а зайве продати, ніж йти працювати кудись за
3-4 тисячі гривень. Плюс люди отримують якісь соціальні виплати, субсидії тощо.

«Кадровик»: Які шляхи вирішення цієї проб
леми?
Олена: Для того, щоб відповісти на це запитання,

слід спочатку з’ясувати, чому це відбувається.
Поки що я не маю чіткої відповіді. Я не вивчала
цю проблему досконально, щоб зрозуміти причини такого низького рівня мотивації населення.
Думаю, це завдання для аналітичних центрів —
провести масштабне опитування та проаналізувати причини такої поведінки. Але в мене є деякі
думки з цього приводу. Я вважаю, що негативні
тенденції на ринку праці тісно пов’язані з тим, що
відбувається в нашій країні впродовж останніх
років. Військові дії та інші негативні явища, які
зараз переживає країна, впливають на емоційний
стан людей, призводять до загального депресивного настрою. А якщо людина ще й дивиться телевізор щодня, то їй взагалі нічого не хочеться.
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Коли відбудуться глобальні позитивні зміни в
країні, коли ситуація стабілізується, це неодмінно
вплине і на ринок праці. З іншого боку, це як замкнене коло, адже для того, щоб у країні відбулись
глобальні зміни, цього має хотіти більшість населення, воно має прокинутися й почати щось робити. Мені здається, що більшість людей, які сподівались на швидкі позитивні зміни в країні, зараз
починають розуміти, що їх сподівання не справдились. Це складно прийняти, на це потрібно багато
часу. Але наступним етапом буде розуміння, що
потрібно жити далі, і все одно працювати над тим,
щоб країна розвивалася. Тоді дійсно відбудуться
справжні зміни.

«Кадровик»: Олено, розкажіть про ваш найбільш цікавий період у роботі HR.
Олена: Мабуть найбільш цікавим я б назвала сам
перехід у професію HR. Десять років тому я не
могла себе уявити HR-менеджером. Тоді я вважала себе людиною цифр, аналітиком. А HR —
це та сфера, де потрібні комунікативні й творчі здібності. Але з кожним роком я все більше
входжу у смак і розумію, що творча робота HRменеджера для мене цікавіша, ніж цифри, якими
я жила стільки років.
«Кадровик»: Що вам найбільше подобається у
професії HR-менеджера?
Олена: Найбільше мені подобається творчий під-

хід і режим багатозадачності. Я вже не можу собі
уявити роботу, в якій потрібно займатися тільки
одним напрямом. У багатьох людей режим багатозадачості викликає стрес і паніку, а мені він
дуже подобається. Особливу насолоду я отримую, коли мені вдається вчасно й успішно вирішити всі завдання. 
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Назад у майбутнє:

витоки та перспективи
професії HR
Станіслава Стефановська,

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

Вважається, що професія HR молода — виникла завдяки індустріальному буму,
конкуренції та змішуванню ринків. Зацікавившись цим питанням, автор у статті
робить невеликий екскурс в історію професії HR, висловлює, можливо, дещо
сміливу думку про ймовірність справжнього коріння цього ремесла і, спираючись на своє бачення, робить припущення щодо найближчих його перспектив

М

енеджер з персоналу — одна з найпоширеніших професій сучасності. Сфера
управління персоналом активно розвивається, а HR гідно займає провідне місце в бізнес-структурах. І якщо ще 10 років
тому в Україні лише найпрогресивніші керівники
боязко називали своїх колишніх кадровиків менеджерами з персоналу і надавали їм розширені повноваження, то вже зараз стало очевидним:
функція HR — невід’ємна складова успішного бізнесу.
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Історія професії HR
Слово «професія» запозичене з латинської мови й у
перекладі означає «публічно оголошую своєю справою». Тобто той, хто оголосив щось своєю справою,
найімовірніше, володіє певними теоретичними
знаннями, навиками, досвідом, що дають змогу
добре виконувати цю справу і яких достатньо для
отримання за таку роботу винагороди. У російській
мові слово «професія» з’явилося лише у XVIII ст.,
а в кінці XIX ст. — його похідні.
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Професій у сучасному розумінні цього слова в
доісторичні часи (до початку створення осілих поселень) не було. Люди займалися різними необхідними для виживання видами діяльності (полюванням, збиранням) лише для задоволення своїх
поточних потреб і кочували з місця на місце. Розподіл праці, безумовно, був, але назвати таку форму
зайнятості професією не можна.
Перші справжні професії з’явилися, коли людина почала створювати осілі поселення, встановлювати кордони, системно займатися обробкою
земель, опанувала гончарну та ковальську справи.
Саме товарний обмін спочатку в чистому вигляді,
а потім з використанням грошей закономірно призвів до того, що одна й та ж людина вже не могла
одночасно забезпечувати собі комфортне за тими
мірками існування. А розподіл праці, у свою чергу,
дав можливість людині удосконалювати свої навики, займаючись постійно однією справою, і сприяв
виникненню такої категорії, як «професія».
Для того, щоб пізнати нове, необхідно
вивчити старе.
Конфуцій
Безперечно, заняття «своєю справою» є важливою характеристикою Homo Sapiens. Саме реалізовуючись у своїй справі, людина стає справжньою
людиною і має можливість прожити повноцінне
життя. Уже в «Бхагавадгіті», пам’ятці староіндійської філософської думки, написаній на санскриті й
складеній за декілька століть до нашої ери, висловлюються важливі для нашої теми думки:
«Краще виконувати свої обов’язки навіть недосконало, ніж чужі обов’язки досконало. Краще
померти, виконуючи свій обов’язок, чужа дорога
небезпечна» (вірш 3.35 «Бхагавадгіти» в перекладі
С. Неаполітанського);
«Краще виконувати свої власні обов’язки, хоч
би й нікчемні, ніж обов’язки іншого, хоч і високі! Ви-
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конуючи обов’язки, що витікають з її власної природи, людина не чинить тим самим гріха» (вірш
18.47 «Бхагавадгіти» в перекладі В. Антонова).
Ці рядки свідчать про велику увагу, яка приділялася справі людини, її професії ще в стародавні
часи.
Нам, HR-менеджерам ХХІ ст., напевно важливо не просто добре виконувати свій професійний
обов’язок, але й розібратися з тим, що ж насправді
приховано під загальною назвою професії «Менеджер з персоналу», який глибинний сенс дійшов до
нас крізь століття. Адже існує думка, що якою б великою нам не здавалася різноманітність професій
нашого часу, всі вони всього лише листя на гілках
великого дерева древніх професій.
Імовірно, не вистачить аркуша А4, щоб переписати всі нові назви професій, які так чи інакше
пов’язані з продажами та які зводяться, врештірешт, до однієї древньої професії — торговець.
Важливість розуміння коріння професій обумовлена необхідністю розібратися в базових законах, які, сформувавшись одного разу, ускладнюються й конкретизуються, зберігаючи при цьому
найголовнішу суть професії — її важливість, корисність для людини та її розвитку.
Сьогодні, що не має вчора, не має завтра.
Марина Цвєтаєва
Якщо ми звернемося до історії професії HR, то
побачимо, наскільки вона нетривала порівняно з відомими нам стародавніми професіями.
Назва професії «HR-менеджер» утворилася від
англійського Human Resources (людські ресурси).
Тобто HR-менеджер — це фахівець, який організовує процеси, пов’язані з управлінням персоналу
компанії.
Історію виникнення професії HR слід розглядати
окремо на західному і пострадянському просторі.
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Західна версія виникнення професії менеджера з
персоналу датується кінцем XIX ст. Саме тоді керівництво деяких американських компаній як експеримент виділило окрему людину, яка повинна
була контролювати роботу працівників, тим самим
сприяючи підвищенню ефективності їх праці. Мабуть, цілеспрямоване підвищення уваги до персоналу принесло свої позитивні результати, що й призвело до формування окремих обов’язків менеджера з персоналу.
У 1911 р. американець Фредерік У. Тейлор опуб
лікував книгу «Принципи наукового менеджменту».
Він звернув увагу на значущість людського чинника
в розвитку компанії.
Потреби бізнесу сприяли становленню професії:
повсюдно почали з’являтися програми в університетах, курси підвищення кваліфікації, сформувалися співтовариства і асоціації, які сформулювали
професійні вимоги та морально-етичні принципи
роботи HR-менеджера.
До кінця 1960-х років управління персоналом
стали вважати головною умовою підвищення
ефективності бізнесу, а до 1970-х вже у загальних рисах склалася сучасна концепція управління персоналом, те, що ми зараз називаємо HRменеджмент.
Вітчизняна історія також багата на важливі для
формування HR-професії події. Вважається, що історичне коріння сучасних HR-менеджерів — це
кадрові служби.
Перша згадка про розрядний указ (військовий
опис ратних людей з позначенням їх посад) з питань
комплектування, обліку, грошових окладів для особового складу армії Російської держави датується
1478 р.
У 1835 р. у Російській імперії було ухвалено
положення «Об отношениях между хозяевами
фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Цей документ вперше доступно регламентував трудові відносини між
найманими працівниками та їх роботодавцем.
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У XX ст. на всій території колишнього СРСР кад
ровики виконували функції революційного нагляду,
дотримання ієрархії, контролю за робітниками на
заводах і державних підприємствах. Основні вимоги до HR-менеджерів тих часів: дотримання дисципліни, приналежність до партії, активність, «чисті»
анкетні дані, знання інструкцій і ГОСТів, що забезпечують безпеку підприємства та виконання планів.
Методи, якими користувалися кадровики минулого століття, відрізнялися, але цілі збігалися. Так,
на деяких виробництвах була спеціальна людина,
яка сиділа в центрі великого залу (наприклад, виробництво з пошиття одягу) і виконувала два важливих завдання: контролювала працівників і читала
в мікрофон класичні твори, тобто одночасно надихала й просвіщала працівників.
Організації праці та ефективності працівників
на території колишнього СРСР приділялося багато
уваги. Так, у 1970–1980 роках на багатьох великих
підприємствах діяли лабораторії наукової організації праці, соціологічні та психологічні служби допомоги персоналу.
З 1990-х років на території колишнього СРСР
з приходом іноземних інвестицій професія HR набула більш значимої ролі. А з 2000-х відбувається
досить чітке розділення на кадровиків (які забезпечують документальне оформлення трудових
відносин відповідно до вимог законодавства, облік
працівників і підготовку необхідної звітності для
держорганів) і менеджерів з персоналу.
Зважаючи на аналіз «класичної» історії професії менеджера з персоналу виходить, що їй лише
близько 200 років. Молода професія, нічого не
скажеш. Але чи так це насправді? Пропоную пригадати кілька найдревніших професій людини розумної.
Вождь або керівник. Той, хто веде, бере на
себе ухвалення рішень, розробляє план дій, усуває
перешкоди, піклується про свій народ, допомагає
досягти мети, знайти своє місце в ієрархії й реалізуватися.
Кадровик України
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Священнослужитель або шаман. Той, хто служить великому богу (справі), шанує традиції, виконує
ритуали, посвячує, навчає правилам поведінки, зберігає відданість і заряджає своєю вірою інших людей.
Лікар або фармацевт. Лікує тіло й душу. Завжди
фокусує увагу на пацієнті, підбирає індивідуальне
зілля, придумує нові рецепти для підняття духу й
повернення людини до життя. Мудрий, розсудливий, добрий, експериментує й досліджує.
Вчитель. Виступає в ролі наставника, помічника, тренера. Веде в дорослий світ, навчає премудростям існування в даному просторі, створює
умови для швидкого опанування науки, виступає
прикладом для наслідування, надихає й розвиває.
Работорговець. Відбирає кращих, здоровіших,
ефективніших. Продає потрібному господареві,
розкривши достоїнства, забезпечивши тривалу і
вдалу симбіотичну взаємодію обох.
Донощик. Інформує про те, що відбувається
в місті, доносить на своїх сусідів. Донощик повинен був розповідати про кожну маленьку провину,
про будь-яку значиму подію: сварку, закоханість,
борг. Володіючи інформацією про своїх підопічних,
древні правителі могли легко управляти країною.
Юрист. Забезпечує дотримання правил, підтримуючи рівновагу в спільноті, захищає ображених і
карає винних, даючи іншим зрозуміти, що так робити не можна. Допомагає відстоювати інтереси і
ухвалювати нові закони, що відповідають потребам
суспільства.
Організатор свят або розпорядник. Організовує бенкети, свята, ритуальні заходи, де кожний
може проявити себе в новій ролі, розслабитися, порушити звичні норми, реалізувати свої бажання й
зарядитися енергією на майбутнє.
Впізнаєте себе? Менеджер з персоналу часто
поєднує в собі всі ці та деякі інші додаткові функції,
забезпечуючи в результаті високу продуктивність
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команд, допомагаючи власникові та сприяючи розвитку бізнесу.

Погляд у майбутнє
Зробивши екскурс у минуле професії менеджера з
персоналу і запропонувавши, можливо, дещо провокаційну гіпотезу «першопрофесій» сучасного HRменеджера, залишається лише здогадуватися, що
чекає на нас далі. Уже зараз ми можемо спостерігати, як вдало інтегруються професії HR і коуча, HR і
тренера, HR і маркетолога.
Водночас професія менеджера з персоналу продовжує дедалі більше розгалужуватися за вузькими
спеціалізаціями. Так, з’явилися менеджери з підбору персоналу або рекрутери (від англ. recruit,
що спочатку означало «найм для військової служби»), фахівці з навчання (внутрішні тренери), HRконсультанти, HR-аудитори, фахівці з компенсацій і
пільг, фахівці з корпоративної культури і внутрішніх
комунікацій, HR-маркетологи, HR-аналітики, фахівці з HR-бенчмаркінгу і HR-брендингу.
Виділення певного спектру завдань і поглиблення функцій HR свідчить про активний розквіт нашої
професії й обіцяє великі перспективи для розвитку
тих, хто обрав роботу з «людськими ресурсами».
Світові тенденції неухильно підводять нас до
того, що незвичайні поєднання різних сфер діяльності затребувані, актуальні й даватимуть несподівано цікаві результати.
Але незважаючи на різноманітність напрямів HR
та тенденції до розмивання кордонів між професіями, можемо висловити припущення, що поки на
першому місці стоятиме людина (працівник), розкриття її потенціалу, ускладнення бізнес-системи і
розвиток людства в цілому, ми можемо бути спокійні за нашу професію. 
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Усміхніться

Чоловік влаштовується на роботу. У відділі кадрів йому кажуть:
— Перші два місяці ви отримуватимете 2000
грн на місяць, а потім — 5000.
— Добре, тоді я, мабуть, прийду через два місяці.
— Скільки людей працює у вашій фірмі?
— Ну, максимум половина.
— Вчора я купив у вас книгу «Як заробити мільйон»!
— Ну?
— Що ну? Там половина сторінок вирвана!
— Ну і що? П’ятсот тисяч теж хороші гроші.
Якщо хочете вгадати лідера в незнайомому
колективі, зверніть увагу, на чиєму робочому
столі лежить пульт від кондиціонера.

— Не хвилюйся, це нас не стосується. Він просто посварився з дружиною і пригрозив звільнити всіх її родичів.
Скупий платить двічі! Мабуть піду працювати
до скупого…
Як швидко летить час: не встиг прокинутися, а
вже запізнився на роботу.
— Привіт, ти де працюєш?
— В Академії наук.
— Ого! А точніше?
— В Інституті генетики.
— А ще точніше?
— У групі підготовки матеріалів для експериментів.
— Ну а конкретніше?
— Мурашок для аналізів ловлю.

Ми знаємо собі ціну.
І вона завжди вище нашої зарплати.

— Катю, ну як можна прогуляти всю зарплату
за один день?!
— Бери гроші, я покажу!

Шеф кричить:
— Те, що ви спите на роботі, я знаю. Але надягати піжаму — це вже занадто!

На сайті питання аудитору:
«Чи можна звільнити співробітника, якщо він
повернувся з лікарняного із засмагою?»

І сказав одного разу шеф своєму підлеглому:
— Ти, звичайно, хороший хлопець,
але такої посади у нас на фірмі немає.
Розумні — це ті, хто заробляє гроші своїм розумом,
а мудрі — це ті, на кого ці розумні працюють.

«Осінь. Краплі дощу сумно стукали у вікно. Вітер завивав, немов поранений вовк. Здавалося,
це саме небо плаче, як мале дитя. У таку погоду
так хочеться загорнутися в теплий плед...».
— Петровичу, здається, ти якось не так пишеш
пояснювальну з приводу запізнення на роботу...

— Кажуть, що директор збирається провести
велике скорочення штату.

— Ти хто за професією?
— Я — магістр чорної та білої бухгалтерії!
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