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Усі дійсно великі
досягнення нашого світу
зробили справжні
оптимісти.
Так приєднуйся до них!
Гарольд Вілкінс

Незважаючи на те, що розпочався вже другий місяць нового року,
розмови щодо підвищення мінімальної заробітної плати не вщухають. Досить гостро це питання постало і перед кадровиками підприємств. Але, як кажуть, лютий лютує та весні дорогу готує, тож
сподіваємося, що невдовзі всі проблемні ситуації буде вирішено.
Для того щоб детально розібратися у змінах, що відбулися,
в цьому номері журналу ми пропонуємо вашій увазі статтю
«Зарплатні зміни в законодавстві — 2017», в якій у доступній
формі викладено нові норми.
Варто також зауважити, що початок року, як завжди, щедрий на
законодавчі зміни. Вони, зокрема, стосуються вдосконалення
порядку проходження військової служби, виплат пенсій, відповідальності за порушення законодавства про працю тощо. Про найважливіші нововведення можна дізнатися з рубрики «Моніторинг».
У перші місяці року кадровики подають звіти, одним з яких є звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Подавати його необхідно до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем
реєстрації до 1 березня, тому стаття «Інваліди на підприємстві:
норматив чисельності, трудові відносини та звітність» буде наразі
дуже актуальною.
Новий рік приніс нам багато нового та цікавого, а це означає, що
ми продовжуватимемо професійно зростати та розвиватися.
«Кадровик України» пропонує також взяти участь у захоплюючому
конкурсі, умови якого ви знайдете на другій сторінці обкладинки,
та отримати подарунки!
Залишайтесь з нами, буде цікаво!
Галина Фольварочна,
заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

10 Постанова правління Фонду загальнообов’язко

вого державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 30 листопада
2016 р. № 122
10 Роз’яснення Міністерства соціальної політики України щодо деяких питань оплати праці у
зв’язку зі змінами в законодавстві
12 Інформація Міністерства соціальної політики
України щодо застосування окремих положень
Закону України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VІІІ у місцевих державних адміністраціях
15 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо повернення коштів виплаченої допомоги
на оздоровлення в разі невикористання щорічної основної відпустки від 7 жовтня 2016 р.
№ 1382/13/84-16
16 Лист Міністерства соціальної політики України про надання роз’яснень від 5 серпня 2016 р.
№ 438/13/116-16
19 Лист Міністерства соціальної політики України від
17 жовтня 2016 р. № 576/13/116-16
19 Лист Міністерства соціальної політики України про надання відповіді від 12 грудня 2016 р.
№ 488/0/22-16
20 Лист Державної фіскальної служби України від
15 грудня 2016 р. № 27169/6/99-99-13-02-03-15

Зміни в законодавстві

22 Олена Ткаченко
Зарплатні зміни в законодавстві — 2017
Реформа оплати праці, розрекламована урядом наприкінці 2016 р., виявилася ні чим іншим, як популізмом та черговим способом збільшення податкового
навантаження на бізнес. Тому в статті розглянуто, на
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які мінімальні зарплатні показники потрібно зважати
під час виплати заробітної плати та в яких розмірах
доведеться сплатити податки у 2017 р.

ПРАВО
Пенсійне забезпечення

32 Олена Охріменко

Порядок виплати пенсій з 1 січня по
31 грудня 2017 року

На початку грудня минулого року Верховна Рада
України ухвалила Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня
2016 р. № 1774-VIII, яким передбачено зміни законодавчих норм, що стосуються, зокрема, питань
встановлення особливого порядку виплати пенсій
пенсіонерам, які працюють на посадах державних
службовців, прокурорів, суддів тощо. Внесено також
зміни до низки «пенсійних» законів, якими передбачено невиплату призначених пенсій у період роботи
на певних посадах до звільнення з роботи та обмеження розміру пенсій до виплати в період роботи.
У  статті детально розглянуто згадані зміни та закони,
до яких вони внесені, а також категорії пенсіонерів,
яких вони стосуються

Архівна справа

38 Олена Замкова
Створення архіву на підприємстві
Законодавством України передбачено створення в державних органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах, організаціях, будь-яких
інших юридичних осіб усіх рівнів підпорядкування та
форм власності архівів для зберігання документів, закінчених у діловодстві. Тож у статті розглянуто поняття
«архів підприємства», «архівний документ» та питання
щодо внесення документів до Національного архівного фонду, а також порядок підготовки та погодження
Положення про архів підприємства
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Трудові відносини

56 Відповіді на запитання

43 Олександр Клименко

60 Календар

Звільнення працівника:
що має обґрунтовувати роботодавець
та профспілки?

Чинне трудове законодавство надає роботодавцю
досить широкі права для прийняття різних кадрових
рішень. Разом з тим у певних випадках воно вимагає
обґрунтування цих рішень, у т. ч. у письмовій формі.
Згідно із законодавством про працю обґрунтовувати деякі свої рішення має й профспілковий комітет,
який покликаний захищати працівників під час їх відносин із роботодавцями. Що ж конкретно та як слід
обґрунтовувати в разі звільнення працівника з роботи,
а також як правильно оформити обґрунтування? Відповіді на ці запитання — в статті

Оплата праці

49 Вікторія Соломінчук

ПРАКТИКА
Кадровий роман

62 Галина Фольварочна
Подолання перешкод
У новій рубриці, яку журнал розпочав із січня, в легкій
формі розповідаємо про непрості ситуації, з якими
кадровики стикаються у своїй щоденній роботі, та даємо поради щодо того, як їх вирішити, не порушуючи
законодавчих норм

Підбираємо галузеві посади
(професії)

Встановлення педагогічного навантаження
працівникам закладів освіти

69 Олександр Носіков
Працівники у сфері торгівлі

У статті розглянуто порядок встановлення педагогічного навантаження вчителям загальноосвітніх нав
чальних закладів, його перерозподіл та обсяг, а також
категорії педагогічних працівників та кількість годин
роботи, за яку їм виплачується ставка заробітної плати

У статті автор розглядає завдання та обов’язки керівного складу працівників підприємств торговельної
сфери, а також кваліфікаційні характеристики окремих професій працівників цієї сфери

Бюджетна сфера

53 Олена Морєва

Надбавка за почесне звання «Заслужений
працівник культури України»
Завідувач бібліотеки медичного коледжу, який має
почесне звання «Заслужений працівник культури
України», у цьому ж закладі проводить гурткову роботу обсягом 360 годин на рік. У статті з’ясуємо, чи слід
нараховувати надбавку до посадового окладу за почесне звання та до ставки заробітної плати за години
гурткової роботи
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Актуальна тема

73 Ірина Красовська
Інваліди на підприємстві: норматив чисельності, трудові відносини та звітність
Не всі особи працездатного віку мають міцне здоров’я та
можливість працювати на будь-якому робочому місці.
Деякі з них мають вроджені або набуті вади організму,
розлад окремих його функцій, через що їм встановлено
інвалідність. Незважаючи на це такі особи мають право
на працю нарівні з іншими громадянами. Оскільки питання застосування праці інваліда потребує особливої
уваги роботодавців, про нього і йдеться в статті
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Трудові книжки: практикум

83 Ярослава Паньків
Трудова книжка як основний документ про
працю
У статті розглянуто вимоги щодо заповнення та внесення записів про прийняття на роботу до трудової
книжки працівника

Діловодство

95 Олена Замкова

Вимоги до оформлення положень

Продовжуємо цикл публікацій, присвячений оформленню найпоширеніших видів організаційних документів. У статті пропонуємо ознайомитися з вимогами
до оформлення положення про юридичну особу та положення про структурний підрозділ юридичної особи

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

102 «Наші принципи — бути корисними й
перевищувати очікування»
В інтерв’ю з Ольгою Цапро, директором з управління
персоналом та охорони праці Корпорації «Артеріум»,
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говоримо про відмінності українських і західних компаній, про сьогоднішні виклики, які стоять перед роботодавцями, про успішний досвід співпраці з українськими вузами та інше

Психологія і мотивація

107 Олена Падухевич

Ефективна комунікація як фактор розвитку
організації та успішного управління

Як перевести безцільне спілкування у продуктивне?
Як досягти бажаного результату від комунікації? Як
зробити свої думки зрозумілими для інших? Як впливають різні канали передачі інформації на співрозмовника? У статті розглянуто природу комунікації, її
складності на шляху до розуміння співрозмовника,
а також способи ефективного обміну інформацією
як серед керівників і співробітників, так і за межами
компанії

Дослідження

112 Аналітика ринку праці України
у 2016 році

Згідно з даними аналітиків сайту rabota.ua, 2016 р.
став часом активного рекрутингу майже в усіх сферах.
У статті проаналізовано динаміку вітчизняного ринку
праці впродовж минулого року, зокрема представлено
динаміку кількості вакансій в Україні у 2016 р., названо
найпасивніші та найактивніші сфери щодо залучення
нових фахівців за результатами минулого року тощо
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З

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України»
від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII

аконом, зокрема, внесено зміни до статей 95, 96 КЗпП, у яких у новій редакції викладено норму про системи оплати праці, а також дано нове визначення поняттю «мінімальна заробітна плата» — це встановлений законом
мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну)
норму праці. Крім того, передбачено, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі, не меншому ніж прожитковий мінімум, визначений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Детальніше див. коментар на с. 22.
Крім цього, Законом внесено зміни до статті 265 КЗпП, якими абзац шостий частини другої цієї статті замінено трьома новими абзацами такого змісту:
 «недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення;
 вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому
цієї частини, — у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
 порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим − сьомим цієї частини, — у розмірі мінімальної заробітної плати».
Також внесено низку змін, що стосуються пенсійного забезпечення (коментар до цих змін читайте на с. 32).
Закон набрав чинності 1 січня 2017 р.

Закон України «Про Вищу раду
правосуддя» від 21 грудня 2016 р.
№ 1798-VIII

аконом внесено зміни до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. Згідно зі змінами дія норми щодо
подання декларації не поширюється на посадових осіб закладів, установ та
організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції, охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я цент
рального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів
та їх заступників), науки (крім президентів Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук, інших членів Президії Національної
академії наук України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами Національної академії наук України та національних
галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів
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та інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та збереження
національної пам’яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного
виховання.
Закон набрав чинності 5 січня 2017 р.

З

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку проходження військової служби» від
6 грудня 2016 р. № 1769-VIII

аконом внесено зміни до статті 119 КЗпП. Ними передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу
за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за
контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або
до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада та середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві,
сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам виплата грошового забезпечення
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України відповідно до
Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII.
Отже, якщо працівник уклав контракт на проходження військової служби
під час особливого періоду навіть на 7 чи 10 років, роботодавець зобов’язаний
зберігати за ним місце роботи та середній заробіток на весь період служби.
Зауважимо, що кошти для компенсації середнього заробітку роботодавцю за
таких працівників у державному бюджеті на 2017 р. не передбачено.
Закон набрав чинності 7 січня 2017 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18 жовтня
2016 р. № 1683-VIII

З
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гідно зі змінами військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в АТО в районах її
проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцт
ва, отриманих під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного
з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в АТО в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони
не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького та
рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час
виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання,
пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю
в АТО в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій,
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особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника
бойових дій, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки,
яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право на призначення
дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50
років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше
20 років — для жінок.
Закон набирає чинності 6 лютого 2017 р.

З

Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності»
щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» від 3 листопада 2016 р. № 1726-VIII

аконом внесено зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня
2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877), якими розширено перелік органів, віднесених до сфери дії цього Закону. Зокрема, до сфери дії Закону № 877 включено органи Державної фіскальної служби України (крім митного контролю на
кордоні), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення.
Закон набрав чинності 1 січня 2017 р.

Закон України «Про тимчасові особ
ливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» від 3 листопада 2016 р. № 1728-VIII

Д

о 31 грудня 2017 р. встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Дія мораторію не
розповсюджується, зокрема, на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності
у сфері комунальних послуг, органом, що здійснює державне регулювання
ринку цінних паперів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист
прав споживачів, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику
у сфері державної митної справи, та його територіальними органами, цент
ральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю, та його територіальними органами, Державною службою України з питань праці та її територіальними органами тощо.
Закон набрав чинності 1 січня 2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про формування та
ведення реєстру контрактів, укладених з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору
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атверджено Порядок формування та ведення реєстру контрактів, укладених з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Реєстр контрактів, укладених з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки, є складовою єдиного моніторингу ефективності

Кадровик України

МОНІТОРИНГ

економіки» від 21 грудня 2016 р.
№ 991

управління об’єктами державної власності і ведеться Мінекономрозвитку та
розміщується на його офіційному веб-сайті.
Постанова набрала чинності 27 грудня 2016 р.

Постанова «Про умови оплати праці
журналістів державних і комунальних засобів масової інформації» від
28 грудня 2016 р. № 1038

П

остановою затверджено:
 перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого
самоврядування;
 Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років журналістам державних і комунальних засобів масової
інформації та державних інформаційних агентств.
Постанова набрала чинності 31 грудня 2016 р.

Постанова «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» від 28 грудня 2016 р. № 1037

З

гідно з Постановою посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної
плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового
окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого в
розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного
року.
Постанова набрала чинності 1 січня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації
з Державного реєстру фізичних
осіб — платників податків про доходи
(відсутність доходів), отримані фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги» від
4 листопада 2016 р. № 1287/926
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З

атверджено Порядок надання Державною фіскальною службою України
інформації з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про
доходи (відсутність доходів), отримані фізичними особами, які звернулись за
призначенням державної допомоги.
Наказ набрав чинності 20 січня 2017 р.
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ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ
Постанова
від 30 листопада 2016 р. № 122
Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю
Відповідно до статей 11, 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд)
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити мінімальний розмір допомоги по безробіттю:
1) для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття», у розмірі 544 гривні;
2) для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття», у розмірі 1160 гривень.
2. Державній службі зайнятості (Центральному апарату), яка виконує функції виконавчої дирекції
Фонду, подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений
законодавством строк.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» від 4 грудня 2015 р. № 77, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21 грудня
2015 р. за № 1597/28042.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова правління Фонду			        О. Мірошниченко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Роз’яснення
Щодо деяких питань оплати праці
у зв’язку зі змінами в законодавстві*
Міністерство соціальної політики щодо застосування Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон) інформує.
Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та
міжнародних норм, зокрема шляхом:
* Роз’яснення розміщено на урядовому порталі www.kmu.gov.ua в розділі «Новини».
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— запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);
— встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
— незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.
Із 1 січня 2017 р. прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України «Про
Державний бюджет України на 2017 рік», затверджено в розмірі 1600 гривень, мінімальну заробітну плату
в місячному розмірі — 3200 гривень, у погодинному розмірі — 19,34 гривні.
Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику
для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень).
Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад,
за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус
гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене
підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.
Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.
Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.
Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.
При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць, робота понад
нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата
здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.
Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу, яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до
графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної
плати.
Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу, з метою зменшення годин
надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові
періоди як півріччя, рік.
Законом також внесено зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади визначались на основі мінімальної заробітної плати. Відповідно до цих змін розміри заробітної плати та посадових окладів будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого на 1 січня календарного року.
Звертаємо увагу, що КМУ прийнято постанову «Про оплату праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28 грудня 2016 р. № 1037.
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Із 1 січня 2017 р. посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, який у 2017 р. становить 1600 гривень.
При цьому керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою
недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати доручено забезпечити в межах фонду оплати
праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи,
кваліфікації працівника, результатів його праці.
У зв’язку з цим місцевим державним адміністраціям треба взяти на особистий контроль питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, особливу увагу звернути на недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати, скорочення працівників, переведення їх на неповний робочий час.
Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних
умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування
неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник
повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Статтею 56 КЗпП передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним
органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу
або залежно від виробітку.
Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець може лише за наявності змін
в організації виробництва та праці. Пунктом 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 визначено, зокрема, що зміною в
організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації
праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів,
технологій тощо.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Інформація
щодо застосування окремих положень Закону України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. № 889-VІІІ (далі — Закон) у місцевих державних адміністраціях
Питання 1. Визначення належності до групи оплати посад керівника апарату, заступника керівника
апарату та заступників керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної адміністрації. Заміна посади «державний адміністратор» на «адміністратор».
З метою врегулювання питання визначення посадових окладів керівників апаратів, їх заступників, керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій Мінсоцполітики розроблено
відповідний проект постанови, який опрацьовується в органах виконавчої влади і найближчим часом буде
поданий на розгляд Кабінету Міністрів України.
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До врегулювання цього питання згідно з постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних
службовців у 2016 році» від 6 квітня 2016 р. № 292 (із змінами), на нашу думку, посадові оклади керівника апарату місцевої адміністрації мають визначатись за групою 4 (на рівні керівника департаменту),
заступника керівника апарату — за групою 5 оплати праці з відповідним посадовим окладом, керівників
структурних підрозділів у складі апарату — за 6 групою оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів.
Також згідно з цією постановою КМУ посадовий оклад державного адміністратора визначається за
6 групою оплати праці.
Відповідно до положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
у Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затверджений
додатком 3 до постанови № 292, проектом постанови передбачається внести зміни щодо заміни назви
посади «державний адміністратор» на «адміністратор».
Питання 2. Оплата праці державних службовців. Застосування постанов КМУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 13 грудня 1999 р.
№ 2288, «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників» від 9 червня 1994 р. № 377. Виплата у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної
таємниці.
Частиною другою статті 50 Закону визначено, що заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця;
виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; премії (у разі
встановлення).
На виконання Закону КМУ затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби в
державних органах, розміри надбавок за ранги державних службовців та прирівняння посад державної
служби (постанова КМУ від 6 квітня 2016 р. № 292 (із змінами)).
При цьому норми актів КМУ, які визначали умови оплати праці державних службовців до набрання чинності Закону, зокрема норми постанов КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня
2006 р. № 268, «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від
13 грудня 1999 р. № 2288, «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і
призовників» від 9 червня 1994 р. № 377 не застосовуються.
Стосовно виплати компенсації державним службовцям за роботу з відомостями, що носять державну
таємницю, окреме роз’яснення Мінсоцполітики надіслано обласним державним адміністраціям листом
від 30 травня 2016 р. № 7737/0/14-16/13.
На даний час з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства та приведення актів
КМУ з питань оплати праці у відповідність до Закону розроблено проект постанови КМУ, яким пропонується визнати такими, що втратили чинність, деякі акти КМУ. Проект постанови КМУ знаходиться на
опрацюванні в центральних органах виконавчої влади.
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Питання 3. Оплата праці працівників Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
Законом чітко визначена сфера його дії і окремим пунктом визначено на які підприємства, установи,
заклади, організації дія Закону не поширюється.
Так, підпунктом 15 частини третьої статті 3 визначено, що дія Закону не поширюється на працівників
державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами.
З урахуванням зазначеного, на центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій дія
Закону не поширюються.
З метою упорядкування умов оплати праці працівників зазначених центрів Мінсоцполітики розроблено проект постанови, який на даний час опрацьовується в Міністерстві юстиції.
Питання 4. Виплата новопризначеним працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування надбавки за стаж роботи в державних органах.
Щодо працівників, які виконують функції з обслуговування, то оплата їх праці здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції
з обслуговування, у 2016 році» від 6 квітня 2016 р. № 268, в тому числі виплачується надбавка за стаж
роботи в державних органах.
Надбавка за стаж роботи в державних органах виплачується працівникам які займають посади, передбачені цією постановою, у тому числі новопризначеним, за наявності стажу роботи.
При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж
державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України «Про державну службу».
Питання 5. Чи можна на час участі у виборчому процесі державному службовцю брати не відпустку
без збереження заробітної плати, а щорічну основну відпустку?
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону державному службовцю за його заявою надається
відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі
і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.
Питання надання щорічної відпустки (чи її частини) на час участі у виборчому процесі має вирішуватись між керівником державної служби і державним службовцем.
Водночас у разі прийняття рішення державним службовцем, яке буде узгоджене з керівником державної служби, про використання щорічної відпустки на час участі у виборчому процесі слід зауважити,
що за необхідності державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки (ст. 60 Закону). Відкликання з інших видів відпусток, у тому числі з відпустки без збереження
заробітної плати, не допускається.
Питання 6. Як використовувати додаткову відпустку за стаж роботи в державних органах особами,
яких попереджено про припинення з 1 травня 2016 р. державної служби (використання цієї відпустки
протягом двох місяців попередження, виплати грошової компенсації або можливість використання цієї
відпустки на іншій посаді)?
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Відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна
істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про
зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або
скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Тобто працівникам державних органів, які мали статус державних службовців згідно Законом України
«Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ та з набранням чинності Закону втратили такий
статус, на час попередження мають бути збереженні права та гарантії, якими вони користувались відповідно до законодавства, яке діяло до 1 травня 2016 р.
Щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби зазначеними працівниками може бути використана як у період двохмісячного терміну попередження так і згодом, після переведення таких працівників на посади, які не належать до посад державної служби або за бажанням працівників може бути
виплачена грошова компенсація у порядку статті 24 Закону України «Про відпустки».
У випадку, якщо зазначені працівники підлягають звільненню з посад державної служби, то їм має
бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці 					

О. П. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 7 жовтня 2016 р. № 1382/13/84-16
Щодо повернення коштів виплаченої допомоги на оздоровлення
в разі невикористання щорічної основної відпустки
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо повернення коштів виплаченої
допомоги на оздоровлення у разі невикористання щорічної основної відпустки і в межах компетенції
повідомляє.
Статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
Разом з тим відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови КМУ «Про впорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268, затвердженої згідно із статтею 8 Закону України «Про оплату праці»,
керівникам органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів у межах установленого фонду
оплати праці надано право надавати працівникам допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
Згідно із статтею 21 Закону України «Про відпустки» заробітна плата за час відпустки виплачується не
пізніше ніж за три дні до її початку, одночасно здійснюється виплата і допомоги на оздоровлення.
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При цьому слід зазначити, що законодавством не передбачено повернення коштів виплаченої допомоги на оздоровлення у разі невикористання відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та
наступного звільнення.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу				

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 5 серпня 2016 р. № 438/13/116-16
Про надання роз’яснень
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення <...> і повідомляється.
До питання № 1.
Відповідно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України)
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, якщо інше
не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Ця норма закону дозволяє
працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.
Працівник, який уклав трудовий договір на роботу за сумісництвом, перебуває у трудових відносинах
з підприємством, установою, організацією, фізичною особою і тому має право на оплачувану щорічну
відпустку.
Це узгоджується також із статтею 56 КЗпП України, оскільки робота за сумісництвом є одним з різновидів роботи на умовах неповного робочого часу.
Частиною третьою цієї статті передбачено, що при роботі на умовах неповного робочого часу гарантовано недопущення будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
Постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 і Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28 червня
1993 р. № 43 <...>, передбачено, що відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.
Враховуючи зазначене і те, що на роботі за сумісництвом працівник має право і на соціальні відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підстав для
ненадання працівникам-сумісникам соціальної відпустки за статтею 19 Закону України «Про відпустки»
(далі — Закон) не вбачається.
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До питання № 2.
Відповідно до статті 19 Закону жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку
дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП).
Як випливає із норми статті 19 Закону, для отримання такої відпустки жінці недостатньо мати двох
дітей віком до 15 років, вона повинна працювати (виконувати свої трудові обов’язки).
Оскільки відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею
3-річного віку та додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, належать до виду соціальних відпусток, встановлених статтею 4 Закону, то жінка, перебуваючи у соціальній відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, немає права на соціальну відпустку, передбачену статтею 19 Закону.
Із змісту звернення вбачається, що в березні 2014 р. працівниця народила другу дитину і після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами одразу скористалась відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка тривала до березня 2016 р.
Оскільки у 2014 р., після виникнення підстави, згідно з якою надається відпустка, передбачена статтею 19 Закону, та у 2015 р. працівниця фактично не працювала, то відповідно і право на таку відпустку за
2014–2015 роки у неї відсутнє.
Вищезгадана відпустка має надаватись починаючи з 2016 р. і до досягнення старшою дитиною 15-річного віку включно.
До питання № 3.
Додаткова відпустка, передбачена статтею 19 Закону, не належить до виду щорічних відпусток і надається у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини — до чи після. Враховуючи зазначене, жінка, що усиновила дитину, якій 1 січня 2016 р.
виповнилось 18 років, має право на соціальну додаткову відпустку за підставою «жінка, яка усиновила
дитину» тривалістю 10 календарних днів за 2016 р.
До питання № 4.
Визначення «одинокої матері» наведено у пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 та пункті 5 частини тринадцятої
статті 10 Закону.
Так, згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України одинокою матір’ю слід вважати жінку,
яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або
запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує
і утримує дитину сама.
Укладення жінкою повторного шлюбу з чоловіком, який не усиновив дитину (дітей), не є підставою
для зменшення тривалості соціальної додаткової відпустки чи її ненадання, оскільки статтею 260 Сімейного кодексу передбачено, що якщо мачуха, вітчим проживають однією сім’єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні.
Тобто зазначеною нормою передбачено право мачухи, вітчима, а не обов’язок брати участь у вихованні
малолітніх, неповнолітніх пасинка, падчерки.
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У наведеному у зверненні випадку жінка, яка виховує двох дітей віком 6 і 10 років (батько яких помер)
та яка повторно уклала шлюб з чоловіком, який не усиновив дітей, має право на соціальну додаткову відпустку за двома підставами («жінка, яка має двох або більше дітей віком до 15 років» та «одинока мати»)
тривалістю 17 календарних днів.
До питання № 5.
Статтею 19 Закону передбачено лише право жінки, яка має двох або більше дітей віком до 15 років,
на соціальну додаткову відпустку. Такою відпусткою може скористатися одинокий батько або батько дітей, мати яких тривалий час перебуває в лікувальному закладі. Іншого законодавством не передбачено.
До питання № 6.
Відповідно до частини сьомої статті 179 КЗпП України та частини третьої статті 18 Закону України
«Про відпустки» передбачено, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
може бути використана повністю або частинами батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які
фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину.
Згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України «Про відпустки» підставою для надання такої
відпустки зазначеним вище особам є довідка з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що
вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною і виплата їй допомоги по
догляду за дитиною припинена (із зазначенням дати).
Отже, лише за умови надання довідки з місця роботи матері дитини згідно зі встановленими законодавством вимогами статтею 2 Закону України «Про відпустки» гарантовано право батька дитини,
бабусі, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, на отримання відпустки визначеної
тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), допомоги у випадках, передбачених цим
Законом.
Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Статтею 2 Закону України «Про відпустки» визначено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від
форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором
у фізичної особи. Відповідно до зазначеного, мати дитини, як приватний підприємець, не має права на
будь-який вид відпусток, у тому числі і на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, оскільки вона не перебуває у трудових відносинах.
У наведеному випадку відсутня підстава для надання батьку дитини відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, оскільки він не можете пред’явити роботодавцю для надання цієї
відпустки довідки з місця роботи матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку
відпустки для догляду за дитиною.
Слід зауважити, що Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення
(підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими
актами, вони мають рекомендаційно-інформаційний характер.
Директор Департаменту				
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 жовтня 2016 р. № 576/13/116-16
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто лист і повідомляється.
Законом України «Про відпустки» (далі — Закон) встановлені державні гарантії щодо права на відпустки, визначення умов, тривалості і порядку надання їх працівникам для відновлення працездатності,
зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інте
ресів, всебічного розвитку особи.
Законом передбачено відкликання працівника лише із щорічної відпустки.
Так, відповідно до частини другої статті 12 Закону відкликання зі щорічної відпустки допускається
за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення
їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з
додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі
відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на
оплату невикористаної частини відпустки.
Відкликання працівника, навіть за його згодою, з інших видів відпусток, у тому числі і відпустки без
збереження заробітної плати, не передбачено.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу				

С. Рябоконь

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 грудня 2016 р. № 488/0/22-16
Про надання відповіді
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто Ваш лист від 10 листопада 2016 р. і в межах
компетенції повідомляється наступне.
Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівники реалізують право
на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з
фізичною особою.
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.
Додержання письмової форми є обов’язковим при укладенні трудового договору із фізичною особою
(п. 6 частини першої ст. 24 КЗпП).
Зазначена норма КЗпП зобов’язує укладати нові договори у письмовій формі між працівником та
фізичною особою, роботодавцем.
Поняття «фізична особа — підприємець» в сукупності теж охоплюється поняттям «фізична особа»,
оскільки громадянин, який бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність,
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після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур лише набуває нової ознаки — «підприємець», не втрачаючи при цьому статусу фізичної особи.
Згідно зі статтею 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної
політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про
прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.
Отже, працівник не може бути допущений до роботи без:
— оформлення локального акта роботодавця про прийняття на роботу;
— укладеного у письмовій формі трудового договору;
— повідомлення Державної фіскальної служби України про прийняття на роботу.
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

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 15 грудня 2016 р. № 27169/6/99-99-13-02-03-15
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі —
Кодекс), розглянула лист... щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.
Згідно зі статтею 121 КЗпП працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших
компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями.
Відповідно до підпункту 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 Кодексу до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно із пунктом 170.9 статті 170 Кодексу.
Згідно із підпунктом 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Кодексу не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів
підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку
витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу,
бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому
числі на орендованому транспорті).
Зазначені в абзаці другому підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Кодексу витрати не є об’єктом
оподаткування податком на доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат, зокрема, у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних
квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за
всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів тощо.
Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств,
установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція
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про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59), відповідно до пункту 14 розділу I якої
підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат є розрахункові документи відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР.
Механізм обліку розрахункових операцій при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів
на залізничному транспорті, а також вимоги до форм бланків проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті визначено Порядком оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженим спільним наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства доходів і зборів України від 30 травня 2013 р.
№ 331/137 (далі — Порядок).
Відповідно до пункту 1.4 Порядку посадочний документ — це візуальна форма електронного проїзного документа або його частини на паперовому або електронному носії інформації (мобільний телефон,
смартфон, планшет, компактний персональний комп’ютер, чип-карта тощо), що містить унікальний код
та унікальний номер електронного проїзного документа, інформація з якого зчитується відповідним пристроєм або заноситься до відповідної відомості за встановленою формою.
Проїзний документ — це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог цього
Порядку та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на
проїзд й видається пасажиру після оплати ним вартості цієї послуги.
Перевізний документ — це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на відповідному бланку перевізного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог Порядку та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром (вантажовласником) на перевезення вантажу, вантажобагажу, багажу й видається пасажиру (відправнику,
одержувачу багажу, вантажобагажу, вантажу) після оплати ним вартості цієї послуги.
Пунктом 5.6 Порядку передбачено, що посадочний документ, перевізний документ, документ на повернення та документ на послуги, роздруковані на паперовому носії, є розрахунковими документами
(транспортними квитками).
Враховуючи викладене, не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових
відносинах із своїм роботодавцем, сума відшкодованих їй у встановленому законодавством порядку вит
рат на відрядження, зокрема на проїзд у залізничному транспорті, за умови наявності посадочного документа (перевізного документа та документа на послуги), роздрукованого на паперовому носії.
Перший заступник Голови				
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Зарплатні зміни

в законодавстві — 2017
Як ми й передбачали, реформа оплати праці, розрекламована урядом
наприкінці 2016 р., виявилася ні чим іншим, як популізмом та черговим способом
збільшення податкового навантаження на бізнес. Тому в статті розглянемо, на
які мінімальні зарплатні показники потрібно зважати під час виплати заробітної
плати та в яких розмірах доведеться сплатити податки у 2017 р.

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 р. № 1801-VIII
(далі — Закон № 1801);
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 р.
№ 1774-VIII (далі — Закон № 1774);
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108/95);
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 28 грудня 2016 р. № 1037 (далі — Постанова № 1037);
 мінімальна заробітна плата (далі — МЗП);
 прожитковий мінімум (далі — ПМ);
 податкова соціальна пільга (далі — ПСП).

Мінімальна зарплата та прожитковий
мінімум: кожний сам за себе
Законом № 1801 встановлено розміри МЗП та
ПМ, які діятимуть протягом 2017 р. Тож відпо-
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відно до статті 8 згаданого Закону МЗП збільшено вдвічі порівняно із мінімальною заробітною
платою грудня 2016 р. (1600 грн) — до 3200 грн
у місячному розмірі та 19,34 грн — у погодинному, і впродовж 2017 р. вона не змінюватиметься.
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Як завжди, задля порятунку бюджету разом з ухваленням нового держбюджету на
2017 р. законодавці Законом № 1774 внесли
низку змін до законодавчих актів щодо оплати праці. Отже, з 1 січня 2017 р. мінімальний
посадовий оклад (тарифна ставка) не може
бути меншим ніж прожитковий мінімум,
установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто в 2017 р. — не
менше ніж 1600 грн. Тож протягом 2017 р.
розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) може не змінюватися.
Змінами до статті 96 КЗпП, зокрема, передбачено, що схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів
та організацій, що фінансуються з бюджету,
формується на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого КМУ. Він, у свою чергу, визначається в
розмірі, не меншому ніж прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб
на 1 січня календарного року. Тобто зарплата
бюджетників залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня —
1600 грн у 2017 р.
До речі, Постановою № 1037 визначено,
що посадові оклади за ЄТС із 1 січня 2017 р.
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.
Тобто протягом 2017 р. розмір мінімального
посадового окладу (тарифної ставки) становитиме 1600 грн та може не змінюватися.
Розміри посадових окладів з 1 січня 2017 р.
наведено в таблиці 1.
У цій же Постанові керівникам установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери рекомендовано забезпечити
диференціацію заробітної плати працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної, в межах фонду оплати праці шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з
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урахуванням складності, відповідальності та
умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника та результатів його роботи. Однак як
втілити ці рекомендації на практиці, поки не
роз’яснено.

Зміни щодо оплати праці
Розглянемо, які ще зміни внесено Законом
№ 1774 до законодавства про працю, зокрема до КЗпП та Закону № 108/95. Насамперед зверніть увагу, що з визначення поняття
«мінімальна заробітна плата» виключили
формулювання, що її виплачують за просту некваліфіковану працю (частина перша
ст. 95 КЗпП та частина перша ст. 3 Закону
№ 108/95).

Увага!
Мінімальна заробітна плата — установлений
законом мінімальний розмір оплати праці за
виконану працівником місячну (годинну)
норму праці (частина перша ст. 95 КЗпП та
частина перша ст. 3 Закону № 108/95).

Тож відтепер, якщо працівник виконав
норму праці, роботодавець зобов’язаний виплатити йому лише МЗП, навіть якщо працівник має високу кваліфікацію. Встановлення
більш високого рівня зарплати такому працівнику — це вже право роботодавця.
Мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та господарювання й фізичних осіб, які використовують
працю найманих працівників, за будь-якою
системою оплати праці.
Інша суттєва зміна полягає в тому, що зі
статті 95 КЗпП та частини другої статті 3 За-
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Таблиця 1

Розміри посадових окладів з 1 січня 2017 р.
Розряд

Тарифні коефіцієнти

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

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

кону № 108/95 вилучили норму, відповідно
до якої до МЗП не включали доплати, надбавки та інші компенсаційні й заохочувальні
виплати.
Натомість новою статтею 31 Закону
№ 108/95 наведено виключний перелік виплат, які не враховуються до МЗП. До них
належать:
 доплати за роботу в несприятливих
умовах праці та умовах підвищеного ризику
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Посадовий оклад (тарифна ставка)
з 1 січня 2017 р. з округленням, грн
1600
1744
1888
2032
2176
2320
2464
2624
2768
2912
3152
3392
3632
3872
4128
4464
4800
5136
5472
5824
6160
6496
6832
6976
7216

для здоров’я (це можуть бути доплати за
роботу у важких і шкідливих умовах праці, за
використання дезинфікуючих засобів тощо);
 доплати за роботу в нічний та надурочний час;
 виплати за роз’їзний характер робіт;
 премії до святкових і ювілейних дат.
Отже, по суті розмір посадового окладу
у штатному розписі може бути встановлений менше ніж 3200 грн (але не менше ніж
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1600 грн), але роботодавець має виплатити
МЗП, включивши в неї, зокрема, доплати,
надбавки чи заохочення (наприклад, виплатити премії), що не входять до переліку, визначеного статтею 31 Закону № 108/95.

Увага!
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою ніж законодавчо встановлений розмір
МЗП, роботодавець проводить доплату до
рівня мінімальної заробітної плати, яка
виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати.

Крім того, зверніть увагу, що якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим, ніж
розмір МЗП, проводиться доплата до рівня
мінімальної заробітної плати. Тобто якщо
премія виплачується один раз у квартал, то
в місяцях, за які вона нараховується, але не
виплачується, також доведеться провести
доплату до МЗП, якщо рівень зарплати виявиться меншим.
У разі роботи на умовах неповної зайнятості чи в разі невиконання місячної норми
праці МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми праці. А отже, доплату також
здійснюють пропорційно.
До речі, відповідно до статті 31 Закону
№ 108/95 доплату мають проводити незалежно від причин неповної зайнятості чи невиконання норми праці. Наприклад, якщо працівник працює на умовах неповного робочого
часу, то мінімальна сума, яку йому мають нарахувати за місяць з урахуванням усіх її складових, становить 1600 грн (3200 грн × 0,5).
Тобто в такому випадку роботодавець має
провести доплату до 1600 грн, якщо сума виявиться меншою.
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Хотілося б наголосити, що ця норма не має
жодних винятків, тож вона стосується й підприємств, що фінансуються з бюджету. Отже, працівники, які мають з 1 по 11 тарифний розряд,
за відсутності доплат та надбавок і незважаючи
на різну кваліфікацію можуть отримувати однакову МЗП у розмірі 3200 грн.
Як згадувалося вище, КМУ в Постанові
№ 1037 рекомендував забезпечити диференціацію зарплат за допомогою доплат, надбавок,
премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації
працівника, результатів його роботи, але зробити це потрібно в межах фонду оплати праці. Натомість фонд оплати праці бюджетників сформований виходячи з прожиткового мінімуму,
тож питання, чи знайдуться кошти на забезпечення такої соціально справедливої диференціації, залишається відкритим.

Система оплати праці
Відповідно до оновленої статті 6 Закону
№ 108/95 системами оплати праці є тарифна
та інші системи, що формуються на оцінках
складності виконуваних робіт і кваліфікації
працівників.

Тарифна система оплати праці
включає: тарифні сітки, тарифні
ставки, схеми посадових окладів і
професійні стандарти
Тарифна система оплати праці включає:
тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).
Тарифна сітка (схема посадових окладів)
формується на основі:
 тарифної ставки робітника 1 розряду;

25

Зміни в законодавстві

 міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень розмірів тарифних ставок
(посадових окладів).
Віднесення виконуваних робіт до певних
тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться роботодавцем згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками)
за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки
та спеціалізація визначаються професійними
стандартами або кваліфікаційними характеристиками професій працівників. Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів визначається КМУ, а кваліфікаційних характеристик — Міністерством соціальної політики
України.
Інші системи оплати праці можуть установлюватися колдоговором чи іншим нормативним документом підприємства, погодженим із профспілкою або представниками трудового колективу (якщо колдоговір не укладався — наказом (розпорядженням) власника
або уповноваженого ним органу, виданим
після погодження з виборним органом профспілки (профспілковим представником), чи з
вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників у
разі відсутності профспілки). Це може бути як
безтарифна та грейдова система, так і самостійно розроблені системи оплати праці, які
враховують знання, кваліфікацію конкретного працівника, його індивідуальний внесок у
розвиток підприємства та в загальні підсумки
роботи, індивідуальні результати роботи працівника.
Зверніть увагу, що до внесення змін у колективні договори та угоди всіх рівнів щодо
незастосування МЗП як розрахункової величини вона застосовується в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб
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(1600 грн). Сторони, які уклали колдоговори
й угоди, повинні в тримісячний строк привести їх норми у відповідність із Законом № 1774
згідно із законодавством (п. 5 розділу ІІ Закону № 1774).
Розміри МЗП та ПМ впливають не лише на
зарплату, а й на низку показників, які обчислюються виходячи з їх розміру. Розглянемо
найпоширеніші з них.

Показники, що залежать від МЗП
Мінімальний страховий внесок з ЄСВ. Нагадаємо, що згідно з частиною другою пункту 5 статті 8 Закону № 2464 у разі, якщо база
нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом
на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ
розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати і ставки єдиного внеску 22 %.
Тобто якщо працівник працює неповний
робочий час або ж не виконав норми праці
в поточному місяці (наприклад, перебував у
відпустці без збереження зарплати), роботодавець має розрахувати суму ЄСВ виходячи з
мінімальної зарплати (3200 грн). Страховий
внесок в такому разі становитиме 704 грн
(3200 грн × 22 %).
Також відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 1
статті 4 та статті 7 Закону № 2464 ЄСВ в розмірі не менше мінімального страхового внеску
зобов’язані сплачувати підприємці (незалежно
від обраної ними системи оподаткування), а
також фізособи, які ведуть незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати, художники тощо). Тобто вони також мають сплатити
до бюджету ЄСВ у сумі не менше 704 грн. Виняток передбачено лише для платників єдиного податку першої групи. Вони сплачують ЄСВ
у розмірі 0,5 мінімального страхового внеску,
тобто 352 грн (704 грн × 0,5).
На підставі змін, внесених до пункту 2 частини першої статті 7 Закону № 2464 Законом
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№ 1774, це наразі стосується й підприємців
на загальній системі оподаткування, які у звітному періоді не отримували доходу. Вони також мають сплатити мінімальний страховий
внесок у сумі 704 грн на місяць.
Фіксована ставка єдиного податку для 2-ї
групи. Платники єдиного податку 2-ї групи
сплачують фіксовану ставку податку в розмірі до 20 % від МЗП, установленої на 1 січня поточного року (п. 293.1, 293.2 ПКУ). У
2017 р. їх щомісячний платіж становитиме до
640 грн (3200 грн × 20 %).
Вартість навчання. Вартість навчання працівників, сплачена роботодавцем на користь
вітчизняного навчального закладу, не обкладається ПДФО та військовим збором, якщо
її розмір за кожний повний або неповний
місяць підготовки не перевищує трьох МЗП
(пп. 165.1.21 ПКУ). Тобто ця сума в 2017 р.
становить 9600 грн на місяць.
Вартість подарунків і призів. Не обкладається ПДФО та військовим збором вартість
подарунків і призів (у негрошовій формі),
яка не перевищує 25 % МЗП, встановленої на
1 січня звітного року, в розрахунку на місяць
(пп. 165.1.39 ПКУ). У 2017 р. ця межа становить 800 грн на місяць. До речі, до 1 січня
2017 р. вона дорівнювала 50 % МЗП.
Нарахування лікарняних і декретних.
Відповідно до пункту 29 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26 вересня 2001 р.
№ 1266, якщо за останні 12 місяців перед
настанням страхового випадку застрахована
особа має страховий стаж менше шести календарних місяців, то середня зарплата визначається:
для нарахування лікарняних (крім нещасних випадків) — виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачувався ЄСВ, але в розрахунку на
місяць не більше однієї МЗП, встановленої в
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місяці настання страхового випадку. Тобто в
2017 р. у таких випадках розрахунок виконуватимуть виходячи з розміру 3200 грн (обмеження за один календарний день — 105,12 грн
(3200 грн ÷ 30,44));
 для нарахування декретних — виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачувався
ЄСВ, але в розрахунку на місяць не менше
однієї й не більше двох МЗП, встановленої в
місяці настання страхового випадку. Тобто в
2017 р. обмеження становлять не менше
3200 грн на місяць (105,12 грн на календарний день) та не більше 6400 грн на місяць
(210,25 грн на день (6400 грн ÷ 30,44)).

Показники, що залежать від ПМ
Прожитковий мінімум на відміну від МЗП
упродовж року змінюватиметься. Розмір
прожиткового мінімуму на 2017 р. наведено
в таблиці 2.
З урахуванням розміру прожиткового мінімуму обчислюватимуть:
 граничний розмір доходу, що дає право
на ПСП;
 розмір ПСП;
 граничні розміри для неоподаткування
ПДФО деяких доходів;
 максимальний розмір доходу, з якого
сплачується ЄСВ;
 мінімальний та максимальний розмір
пенсії за віком;
 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
 доходи, що підлягають індексації;
 розміри державної допомоги сім’ям
з дітьми;
 виплати на випадок безробіття тощо.
Розглянемо деякі показники докладніше.
Податкова соціальна пільга. Стаття 169
ПКУ, що регулює ПСП, залишилася без змін.
У результаті дохід, що дає право на застосування ПСП, розраховується виходячи з розмі-
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Таблиця 2

Розмір прожиткового мінімуму на 2017 р.
Соціальні та
демографічні групи
населення

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку
на місяць у 2017 р., грн
із 1 травня по
із 1 січня по 30 квітня
із 1 грудня по 31 грудня
30 листопада

Діти віком до 6 років

1355,00

1426,00

1492,00

Діти віком від 6 до
18 років

1689,00

1777,00

1860,00

Працездатні особи

1600,00

1684,00

1762,00

Особи, які втратили
працездатність

1247,00

1312,00

1373,00

Загальний показник

1544,00

1624,00

1700,00

ру ПМ для працездатної особи, що діє станом
на 1 січня (пп. 169.4.1 ПКУ). Тож у 2017 р. цей
показник становить 2240 грн (1600 грн × 1,4).
Для платників податку, які утримують двох
чи більше дітей віком до 18 років, граничний
розмір, що дорівнює 2240 грн, множиться на
кількість дітей.
Величина ПСП також розраховується залежно від розміру ПМ для працездатних осіб
на 1 січня звітного року та не змінюється
протягом звітного року (п. 160.1 ПКУ). Отже,
у 2017 р. розмір ПСП у розрахунку на місяць
становить:
 100 % (для будь-якого платника податків) — 800 грн (1600 грн × 50 %*);
 100 % (для платників податку, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 ро-ків) —
800 грн у розрахунку на кожну таку дитину;
 150 % (для платників податку, визначених пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ (для одинокої
* Згідно з підпунктом 169.1.1 ПКУ податкова соціальна
пільга надається будь-якому платнику податку в розмірі, що
дорівнює 50 % розміру ПМ для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року (1600 грн × 50 % = 800,00 грн).
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матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна,
піклувальника; особи, яка утримує дитинуінваліда) — 1200 грн (1600 грн × 50 % × 150 %)
у розрахунку на кожну дитину віком до
18 років;
 150 % (для платників податку, визначених пп. «в» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ) — 1200 грн
(1600 грн × 50 % × 150 %);
 200 % (для платників податку, визначених пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.34 ПКУ) — 1600 грн
(1600 грн × 50 % × 200 %).
Як бачимо, сподіватися на ПСП можуть
хіба що батьки, які мають більше двох дітей.
У такому разі граничний розмір, що дає право
на ПСП, може перевищувати МЗП у розмірі
3200 грн. Або ж працівники, які працюють на
умовах неповної зайнятості, чи в разі невиконання ними місячної норми праці.
Нецільова благодійна допомога. Розмір
нецільової благодійної допомоги, який не
підлягає обкладенню ПДФО та військовим
збором, визначається на рівні доходу, що дає
право на ПСП (пп. 170.7.3 ПКУ). Тож у 2017 р.
граничний розмір неоподатковуваного доходу становить 2240 грн.
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Фіксована ставка єдиного податку для
платників 1-ї групи. Ставка єдиного податку платників 1-ї групи становить до 10 % від
ПМ для працездатних осіб, установленого на
1 січня звітного року, та діє протягом року
(п. 293.2 ПКУ). Отже, у 2017 р. цей розмір
становить до 160 грн на місяць (1600 грн ×
10 %).
Максимальна база нарахування ЄСВ.
Максимальний розмір доходу застрахованої
особи, що є базою нарахування ЄСВ, дорівнює 25 ПМ для працездатної особи (пп. 4 п. 1
ст. 1 Закону № 2464). Тож у 2017 р. він становить:
 у січні – квітні 2017 р. — 40 000 грн
(1600 грн × 25);
 у травні – листопаді 2017 р. —
42 100 грн (1684 грн × 25);
 у грудні 2017 р. — 44 050 грн (1762 грн ×
25).
Якщо сума доходу за місяць перевищує
цей розмір, то ЄСВ сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Тобто максимальна сума ЄСВ,
яку необхідно сплатити за фізособу в 2017 р.,
становитиме:
 у січні – квітні 2017 р. — 8800 грн
(40 000 грн × 22 %);
 у травні – листопаді 2017 р. — 9262 грн
(42 100 грн × 22 %);
 у грудні 2017 р. — 9691 грн (44 050 грн ×
22 %).
Ці ж розміри застосовуються під час сплати ЄСВ фізособами-підприємцями.
Допомога на поховання. Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку роботодавцем за останнім місцем роботи такого
платника податку (у т. ч. перед виходом на
пенсію), не обкладаються податком на доходи фізичних осіб, якщо їх розмір не перевищує подвійного розміру суми, що дає право на ПСП (пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ), тобто
4480 грн (2240 грн × 2).
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У зв’язку з підвищенням МЗП
зросли й штрафи за порушення
законодавства про працю

Посилення відповідальності за
порушення законодавства про працю
У зв’язку з підвищенням МЗП зросли й штрафи
за порушення законодавства про працю. Отже,
роботодавці, як юридичні особи, так і фізособипідприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу
(ст. 265 КЗпП) у розмірі:
 96 000 грн (30-кратний розмір МЗП) —
за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення — за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час,
установлений на підприємстві, та виплати
заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків;
 9600 грн (трикратний розмір МЗП) — за
порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як
за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;
 32 000 грн (10-кратний розмір МЗП) —
за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення — за недотримання мінімальних
державних гарантій в оплаті праці;
 32 000 грн (10-кратний розмір МЗП) —
за кожного працівника, щодо якого скоєно
порушення — за недотримання встановлених
законом гарантій та пільг працівникам, які
залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
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До існуючих штрафів, встановлених ст. 265
КЗпП, відповідно до норм Закону № 1774 додалися ще два, а саме:

Перевірки щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити не тільки фахівці Держпраці, а
й органи місцевого самоврядування
та виконавчі органи
 9600 грн (трикратний розмір МЗП) —
за недопущення до проведення перевірки з
питань додержання законодавства про працю,
створення перешкод у її проведенні;
 320 000 грн (100-кратний розмір
МЗП) — у разі недопущення державного
інспектора праці до перевірки, якщо вона
здійснюється з метою виявлення працівників
з неоформленими трудовими договорами,
виплати заробітної плати без нарахування та
сплати ЄСВ (виплата зарплати в «конверті»).
За інші порушення вимог трудового законодавства, крім перелічених вище, як і раніше
передбачено штраф у розмірі МЗП, тобто в
сумі 3200 грн.
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Зверніть увагу, що з 2017 р. перевірки щодо
додержання законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити не тільки
фахівці Держпраці, а й органи місцевого самоврядування та виконавчі органи міських рад
міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.
Також факти використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства
про працю виявлятимуть органи Пенсійного
фонду України. У разі виявлення за результатами аналізу даних реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування недостовірних відомостей про застрахованих осіб вони
зможуть вимагати від платників ЄСВ інформацію щодо цих відомостей та усунення порушень.
Право перевіряти правильність нарахування
та виплати зарплати та інших виплат працівникам мають також фахівці Державної фіскальної
служби України. Але Законом України «Про
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 р. № 1728VIII введено мараторій на перевірки органами
державного нагляду (контролю) з 1 по 31 грудня
2017 р., який, водночас, не поширюється на
перевірки, що здійснюються Держпраці та її
територіальними органами. 
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Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко,

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

Порядок виплати пенсій

з 1 січня по 31 грудня 2017 року
На початку грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від
6 грудня 2016 р. № 1774-VIII, яким передбачено зміни законодавчих норм,
що стосуються, зокрема, питань встановлення особливого порядку виплати
пенсій пенсіонерам, які працюють на посадах державних службовців,
прокурорів, суддів тощо. Внесено також зміни до низки «пенсійних» законів,
якими передбачено невиплату призначених пенсій у період роботи на певних
посадах до звільнення з роботи та обмеження розміру пенсій до виплати в
період роботи. У статті детально розглянемо згадані зміни та закони, до яких
вони внесені, а також категорії пенсіонерів, яких вони стосуються

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня
2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774);
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
№ 889);
 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі — Закон № 2262);
 Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24 березня
1998 р. № 203/98-ВР (далі — Закон № 203/98);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII (далі — Закон
№ 1697);
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 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI (далі — Закон № 2453);
 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (далі — Закон
№ 3723);
 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р.
№ 848-VIII (далі — Закон № 848);
 Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи» від 8 липня 2011 р. № 3668-VI (далі — Закон № 3668);
 Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. № 2790XII (далі — Закон № 2790).

Н

асамперед слід звернути увагу на категорії осіб, на розмір пенсії яких
зміни в законодавстві не вплинуть.
Це інваліди І та ІІ груп, інваліди війни
ІІІ групи, учасники бойових дій та особи, на
яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551, які в період будь-якої роботи
отримуватимуть призначену пенсію в повному обсязі.
Крім того, в період роботи на спецпосадах
виплачуватимуться пенсії, призначені відповідно до Закону № 889, Закону № 3723 та
Закону № 2262 особам, на яких поширюється
дія Закону № 203/98. Також статтею 5 Закону № 203/98 визначено категорії осіб, які є
ветеранами: військової служби, органів внут
рішніх справ, податкової міліції, державної
пожежної охорони, Державної кримінальновиконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України.
Слід нагадати, що в 2016 р. право на
виплату пенсії в повному обсязі мали лише
ветерани військової служби, які отримували
пенсії, призначенні згідно із Законом № 889,
Законом № 3723 та Законом № 2262 і працювали на спецпосадах. Тобто законодавець
розширив коло осіб, які мають право на отримання пенсії в повному обсязі в період роботи на спецпосадах. Отже, для поновлення
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виплати пенсій з 1 січня 2017 р. зазначеній
категорії осіб необхідно надати до органу
Пенсійного фонду України за місцем проживання відповідні посвідчення.

Зміни до Закону № 1058 та Закону
№ 3723
Зупинимось детальніше на змінах, внесених
до статті 47 Закону № 1058. Згідно зі згаданою статтею в період з 1 січня по 31 грудня
2017 р. особам, які обіймають посади державної служби, визначені Законом № 889,
або працюють на посадах та на умовах,
передбачених Законом № 1697 і Законом
№ 2453, призначені пенсії/щомісячне довічне
грошове утримання не виплачуються.
У період роботи на інших посадах/роботах
пенсія, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше
150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Незалежно від факту роботи в повному
обсязі пенсії виплачуються інвалідам І та ІІ
груп, інвалідам війни ІІІ групи та учасникам
бойових дій, особам, на яких поширюється
дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551.
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Необхідно зазначити, що аналогічні зміни
внесено й до статті 37 Закону № 3723, якою
передбачено, що тимчасово, у період з 1 січня
по 31 грудня 2017 р., особам (крім інвалідів I
та II груп, інвалідів війни III групи, учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія
пункту 1 статті 10 Закону № 3551, та осіб, на
яких поширюється дія Закону № 203/98), які
займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на
посадах та на умовах, передбачених Законом
№ 1697 та Законом № 2453, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.
У період роботи на інших посадах/роботах
пенсія, призначена відповідно до статті 37 Закону № 3723 (крім інвалідів І та ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій,
осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551), розмір якої перевищує
150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,
виплачуються в розмірі 85 % призначеного
розміру, але не менше 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Слід звернути увагу, що під
час роботи осіб, на яких поширюється дія Закону № 203/98, на інших посадах (крім посад
державної служби, прокурорських та посад
суддів) пенсія виплачується в розмірі 85 % від
призначеного розміру, але не менше 150 %
від прожиткового мінімуму, встановленого
для осіб, які втратили працездатність.

Порядок виплати пенсій деяким
категоріям працівників
Вказаний вище порядок виплати пенсій поширюється також на пенсії, призначені відповідно до Закону № 2453, Закону № 1697 та
Закону України «Про дипломатичну службу»
від 20 вересня 2001 р. № 2728-III (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учас-
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ників бойових дій, осіб, на яких поширюється
дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551).
Слід зазначити, що в період по 31 грудня
2017 р. працівникам дипломатичної служби
(крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ
групи та учасників бойових дій, осіб, на яких
поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
№ 3551) у період роботи пенсії, призначені
відповідно до законодавства України, не виплачуються. Тобто особі, якій пенсію призначено, наприклад, за віком відповідно до
Закону № 1058, у період її роботи на дипломатичній посаді пенсія не виплачуватиметься.
З 1 січня 2017 р. змінено порядок виплати
пенсій, зокрема, судовим експертам, службовцям Національного банку України, посадовим особам органів місцевого самоврядування, помічникам-консультатнам народного
депутата України. Так, починаючи з 1 січня
по 31 грудня 2017 р. у період роботи осіб на
посадах судових експертів (крім інвалідів І та
ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників
бойових дій, осіб, на яких поширюється дія
пункту 1 статті 10 Закону № 3551) пенсії, призначені відповідно до законодавства України,
розмір яких перевищує 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше
150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Змінено порядок виплати пенсій службовцям Національного банку України, помічникам-консультантам народних депутатів України, посадовим особам органів місцевого
самоврядування. З 1 січня 2017 р. їм буде
відновлено виплату пенсії в розмірі 85 %
призначеного розміру пенсії, але не менше
150 % прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. Особам, які є інвалідами І та ІІ груп, інвалідами війни ІІІ групи
або учасниками бойових дій, особам, на яких
поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
№ 3551, та особам, які працюють на посадах
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в органах місцевого самоврядування, крім
названих, ще й особам, на яких поширюється
дія Закону № 203/98, пенсії в період роботи
виплачуються в повному обсязі.

Виплата пенсій науковим (науковопедагогічним) працівникам
Від зазначеного вище порядку відрізняється
порядок виплати пенсій науковим (науково-педагогічним) працівникам та військовим
пенсіонерам. Порядок, згідно з яким виплачуватиметься пенсія згаданій категорії працівників, залежить від того, коли призначено
наукову пенсію та в якій установі, а також на
якій посаді особа продовжує працювати.
Так, статтею 37 Закону № 848 визначено,
що для осіб, яким наукова пенсія призначена до набрання чинності Законом № 3668
(до 1 жовтня 2011 р.) і які займають посади
державної служби, визначені Законом № 889,
а також працюють на посадах та на умовах,
передбачених Законом № 2453, Законом
№ 1697 та Законом № 2790, пенсія виплачується в розмірі, обчисленому відповідно
до Закону № 1058 (85 % від розміру, визначеного Законом № 1058). Якщо ж науковий
(науково-педагогічний) працівник, отримуючи наукову пенсію, продовжує працювати на
науковій посаді, пенсія йому виплачується в
розмірі 85 % від розміру пенсії, визначеного
Законом № 848, по 31 грудня 2017 р.
Пенсія, призначена особам відповідно до
Закону № 848 після набрання чинності Законом № 3668 (1 жовтня 2011 р.), у період роботи на посадах, які дають право на призначення
пенсії в порядку та на умовах, передбачених
Законом № 848, які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також
працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом № 2453, Законом № 1697 та
Законом № 2790, виплачується в розмірі,
обчисленому відповідно до Закону № 1058.
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Тимчасово, по 31 грудня 2017 р., у період роботи наукового (науково-педагогічного)
працівника на інших посадах (крім випадків,
передбачених вище, зокрема, робота на посадах державної служби, суддів, прокурорів,
а також наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсія яким призначена після 1 жовтня 2011 р.), пенсії, призначені відповідно до
статті 37 Закону № 848, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,
виплачуються в розмірі 85 % призначеного
розміру, але не менше 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи
виплата пенсії відповідно до Закону № 848
поновлюється.
Слід зазначити, що вказаний порядок
виплати пенсій не поширюється на інвалідів
I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється
дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551.

Порядок виплати пенсій військовим
пенсіонерам і «чорнобильцям»
Аналізуючи норми законодавства щодо військових пенсіонерів, необхідно зазначити, що
на 2017 р. продовжено порядок виплати пенсій, чинний у 2016 р., проте певні зміни все ж
є. Так, у період по 31 грудня 2017 р. особам
(крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни
III групи, учасників бойових дій, осіб, на яких
поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
№ 3551, та осіб, на яких поширюється дія
Закону № 203/98), які займають посади державної служби, визначені Законом № 889,
а також працюють на посадах та на умовах,
передбачених Законом № 2453 та Законом
№ 1697, призначені пенсії не виплачуватимуться. Після звільнення з роботи виплату
пенсії відповідно до Закону № 2262 буде
поновлено.

35

Пенсійне забезпечення

Тобто до осіб, які можуть працювати на
посадах державної служби, суддів, прокурорів та отримувати пенсію в повному обсязі
віднесено осіб, на яких поширюється дія
Закону № 203/98. У 2016 р. таке право було
надано лише ветеранам військової служби.
У період роботи військових пенсіонерів
на інших посадах (крім спецпосад) виплата
пенсії здійснюватиметься в повному обсязі. Тобто порядок виплати пенсій, який поширюється на всіх працюючих пенсіонерів
щодо виплати пенсії в розмірі 85 % призначеного розміру, до військових пенсіонерів
законодавець не застосував, крім осіб, які
працюють в органах місцевого самоврядування, помічниками-консультантами народного депутата України, судовими експертами та службовцями Національного
банку України.
Питання щодо отримання пенсії чи продов
ження роботи на спецпосаді та отримання
заробітної плати постало й перед «чорнобильцями»: їм на 2017 р. також продовжено порядок виплати пенсій, який діяв у 2016 р.
Отже, по 31 грудня 2017 р. особам (крім
інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та
учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону № 203/98),
які займають посади державної служби,
визначені Законом № 889, а також працюють
на посадах та на умовах, передбачених Законом № 1697 та Законом № 2453, призначені
пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються. У період роботи особи
(крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III
групи та учасників бойових дій, осіб, на яких
поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
№ 203/98) на інших посадах/роботах пенсії,
розмір яких перевищує 150 % прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі
85 % призначеного розміру, але не менше
150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
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Після звільнення з роботи виплата пенсії
поновлюється.

Виплата пенсій протягом особливого
періоду
Необхідно зауважити, що не всі пенсіонери,
які працюють на спецпосадах, позбавляються права отримувати пенсію. Так, частиною
другою «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону № 1774 передбачено, що обмеження
щодо виплати пенсії, щомісячного довічного
грошового утримання, передбачені цим Законом, не застосовуються протягом особливого
періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які

Не всі пенсіонери, які працюють на
спецпосадах, позбавляються права
отримувати пенсію
проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх
справ України, Національній поліції України,
Апараті Ради національної безпеки і оборони
України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зов
нішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної
охорони України, Державній пенітенціарній
службі України, Державній службі України з
надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів
із забезпечення правопорядку на державному
кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти,
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що охороняються військовослужбовцями,
звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій,
щомісячного довічного грошового утримання,
що призначені відповідно до Закону № 2453
та Закону № 1697, на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
та Вищої ради юстиції. Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам
здійснюється згідно із законодавством.
Слід зазначити, що починаючи з 1 січня
2017 р. обмеження щодо виплати пенсій не
застосовуються протягом особливого періоду
до пенсій, призначених особам, які проходять
військову службу або перебувають на посадах
у Національній поліції України. У 2016 р. зазначеній категорії пенсіонерів виплата пенсії здійснювалась в установленому законодавством
порядку.
Підтвердження факту військової служби
або роботи на посадах в органах, зазначених
у частині другій «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774, здійснюється на
підставі довідок (витягів з наказів) про роботу
(службу). У разі відсутності певної інформації в матеріалах пенсійних справ пенсіонерам,
для уникнення непорозумінь під час застосування норм вказаного Закону, необхідно
дооформити відповідні документи та надати
органам Пенсійного фонду для долучення їх
до матеріалів пенсійних справ.
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Для підтвердження участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні,
відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні
цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб
насильного заволодіння зброєю, бойовою та
іншою технікою до органів Пенсійного фонду
України також мають бути надані документи,
що підтверджують зазначені факти.
Статус пенсіонера (працюючий чи непрацюючий) органи Пенсійного фонду України
визначать за матеріалами пенсійних справ
та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати додаткові документи необхідно
лише тим пенсіонерам, які своєчасно не виконали свого зобов’язання щодо інформування про працевлаштування/звільнення з
роботи.
Крім того, внесено зміни до законів, які
регулюють питання пенсійного забезпечення.
Ними передбачено, що тимчасово, у період з
1 січня по 31 грудня 2017 р., максимальний
розмір пенсії/щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, пенсії за особ
ливі заслуги перед Україною, індексації та
інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною) не може перевищувати
10740 грн. 
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Олена Замкова,

консультант з архівної справи та
документознавства,
канд. іст. наук, старш. наук. співробітник

Створення

архіву на підприємстві

З

аконодавством України передбачено
створення в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях,
будь-яких інших юридичних осіб усіх рівнів
підпорядкування та форм власності (далі — підприємство) архівів для зберігання документів,
закінчених у діловодстві, користування ними зі
службовою, виробничою, науковою та іншою
метою, а також для захисту законних прав та інтересів громадян.

Поняття про архів, архівний
документ та Національний архівний
фонд
Архів підприємства — це структурний підрозділ (або особа, відповідальна за ведення архіву на
підприємстві), що організовує й забезпечує прий
мання, нагромаджування архівних документів, їх
облік, зберігання та користування ними.
Архівним документом є документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця й часу створення та місця зберігання,
а також форми власності на нього, що припинив
виконувати функції, з метою яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з
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огляду на значущість для особи, суспільства чи
держави або цінність для власника як об’єкт рухомого майна.
Архівний документ, культурна цінність якого
визнана відповідною експертизою та який підлягає державному обліку та зберіганню, належить
до документів Національного архівного фонду
(далі — НАФ).
Згідно із Законом України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня
1993 р. № 3814-XII юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечувати збереженість Національного архівного фонду та сприяти його
поповненню.
Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього
здійснюється на підставі експертизи їх цінності
комісією з фахівців архівної справи та діловодст
ва, представників наукової й творчої громадськості, інших фахівців.
Експертиза цінності документів проводиться
за ініціативою їх власника або державної архівної установи за згодою власника. У разі виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених документів їх власник
зобов’язаний повідомити про це державну архівну установу для організації експертизи цінності
цих документів. Забороняється знищення доку-
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ментів без попереднього проведення експертизи
їх цінності.
Державні та комунальні підприємства передають документи поточного діловодства до
своїх архівних підрозділів (архівів) у порядку,
встановленому Міністерством юстиції України.
Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівах зазначених підприємств визначаються на підставі нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України з урахуванням правового статусу та особливостей діяльності цих
підприємств.
Підприємства, засновані на приватній формі власності, також мають право створювати архіви для постійного або тимчасового зберігання
документів, що не належать державі, територіальним громадам, передавати документи НАФ
(за їх наявності) на зберігання до державних та
інших архівних установ. Зазначені підприємства
зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до
проведення експертизи їх цінності та протягом
року з дня реєстрації підприємства в установленому законодавством порядку погодити свою
номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом райдержадміністрації (міської ради).
Усі підприємства, незалежно від їх форми
власності, поділяються на дві групи:
 підприємства, у діяльності яких створюються документи НАФ;
 підприємства, у діяльності яких не створюються документи НАФ.
При цьому державні та комунальні підприємства — джерела формування НАФ — передають документи НАФ на постійне зберігання до
відповідних державних архівів або архівних відділів в обов’язковому порядку, а підприємства,
засновані на приватній формі власності, можуть
залишати ці документи на постійне зберігання у
власних архівах або передавати їх до державних
архівів або архівних відділів на підставі угод між
власником документів і відповідною архівною
установою.
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Положення про архів підприємства
Архів може бути створений на підприємстві
як самостійний структурний підрозділ або як
структурна частина служби діловодства. На малих підприємствах керівник призначає особу,
відповідальну за ведення архіву підприємства,
шляхом видання наказу.
Якщо архів є самостійним структурним підрозділом, він створюється та працює на підставі
положення про нього, яке має бути погоджено й
затверджено згідно із законодавством.

Увага!
Необхідність розроблення положень про
структурні підрозділи передбачена частиною
другою статті 64 Господарського кодексу
України від 16 січня 2003 р. № 436-IV, відповідно до якої функції, права та обов’язки
структурних підрозділів визначаються положеннями про них, які затверджуються в
порядку, визначеному статутом або іншими
установчими документами суб’єкта господарської діяльності.

На зміст положення про архівний підрозділ
(архів) підприємства, а також порядок його підготовки й погодження впливають два важливих
чинники:
 чи є архів структурним підрозділом;
 чи створюються в діяльності підприємства документи НАФ.
Положення про архівний підрозділ (архів)
державних і комунальних підприємств розроб
ляється й затверджується цими підприємствами
на основі Типового положення про архівний
підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації,
затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 10 лютого 2012 р. № 232/5.
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Положення про архівний підрозділ (архів)
підприємств, заснованих на приватній формі
власності, розробляються й затверджуються
їх засновниками з урахуванням Рекомендацій
щодо укладання положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею та
бібліотеки, положення про архівний підрозділ
об’єднання громадян, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих
на приватній формі власності, схвалених протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України (далі —
Укрдержархів) від 20 березня 2012 р. № 1.

Положення про архів підприємства, що є
джерелом формування НАФ, після розроблення
підписується керівником архіву й обов’язково
погоджується з відповідною державною архівною установою або архівним відділом райдерж
адміністрації (міської ради), після чого затверджується розпорядчим документом підприємства (додаток).
Копію розпорядчого документа про затвердження положення про архів направляють
відповідній державній архівній установі або архівному відділу райдержадміністрації (міської
ради), з яким було погоджено це положення.

Додаток
Шаблон положення про архівний підрозділ підприємства,
у діяльності якого створюються документи НАФ
Зображення емблеми підприємства
______________________________
(найменування підприємства)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ _________________
(найменування підприємства)

ПОЛОЖЕННЯ
про архівний підрозділ

___________ № _________

__________ № ________
_____________________
(місце створення)

1. Архівний підрозділ ____________________________________________ є самостійним
(найменування підприємства)

структурним підрозділом.
2. У своїй діяльності архівний підрозділ керується Конституцією України, Законом України
«Про Національний архівний фонд та архівні установи», _______________________________
______________________________________________________________________________
(перелік інших законодавчих і нормативно-правових актів, методичних рекомендацій

______________________________________________________________________________
Укрдержархіву та державних архівних установ з питань організації та методики ведення архівної справи)

та цим Положенням.
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Продовження додатка
3. Архівний підрозділ працює згідно з планом, який затверджується керівником підприємства,
і звітує перед ним про проведену роботу.
4. Коло службових обов’язків працівників архівного підрозділу визначається посадовими інструкціями, які затверджує керівник підприємства.
5. Основними завданнями архівного підрозділу є:
 приймання від структурних підрозділів підприємства та зберігання архівних документів з
різними видами матеріальних носіїв інформації;
 контроль разом зі службою діловодства за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах підприємства;
 участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ підприємства, перевіряння
відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;
 ...
6. Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань йому надається право:
 вимагати від структурних підрозділів підприємства передавання на зберігання документів,
оформлених згідно з чинним законодавством;
 повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;
 надавати структурним підрозділам підприємства рекомендації з питань, що входять до
компетенції архіву;
…
7. На посаду керівника архівного підрозділу призначається особа з повною вищою освітою відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стажем роботи за фахом не менше двох років.
Керівник архівного підрозділу підприємства призначається на посаду і звільняється з посади
керівником цього підприємства.
8. До складу документів архівного підрозділу входять:
 документи з паперовою основою, внесені до НАФ, документи тривалого (понад 10 років)
зберігання, створені структурними підрозділами підприємства та документи з особового складу;
 науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені підприємством або одержані ним на законних підставах;
 фонди особового походження працівників підприємства (за наявності);
 документи з різними видами матеріальних носіїв інформації підприємств — попередників
та підпорядкованих підприємств, що ліквідовані;
 друковані видання, що доповнюють архівні документи й необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву підприємства;
 довідковий та обліковий апарат до архівних документів.
Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архіві підприємства окремо.
9. Документи з паперовими та електронними носіями інформації передаються в упорядкованому стані із структурних підрозділів підприємства до архівного підрозділу через два роки
після
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Закінчення додатка
завершення їх ведення в діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5.
Науково-технічна документація передається до архіву підприємства у порядку, встановленому державними стандартами України.
Аудіовізуальні документи передаються до архіву підприємства одразу після завершення
їх виробництва.
10. У разі передавання підприємством документів НАФ за договором до державної архівної установи (архівного відділу райдержадміністрації або міської ради) установлюються такі
граничні строки їх тимчасового зберігання в архівному підрозділі підприємства:
 для великих підприємств загальноукраїнського значення, діяльність яких поширюється
на всю Україну, — 15 років;
 для підприємств обласного масштабу діяльності — 10 років;
 для підприємств районного, міського масштабу діяльності — п’ять років;
 для записів нотаріальних дій і судових справ, документів з особового складу — 75 років;
 для науково-технічної документації — 25 років;
 для аудіовізуальних документів — один рік після закінчення їх виробництва або виходу
у світ;
 для електронних документів — три роки.
Граничні строки зберігання документів НАФ в архівному підрозділі в разі укладення підприємством договору з іншою архівною установою про подальше постійне зберігання цих
документів визначаються зазначеним договором.
Строки тимчасового зберігання документів в архівному підрозділі можуть бути змінені за
погодженням з тією державною архівною установою, архівним відділом райдержадміністрації (міської ради), до якої ці документи надходять на постійне зберігання.
10. Порядок взаємодії архівного підрозділу з іншими структурними підрозділами підприємства визначає керівництво підприємства.
_________________________
(найменування посади
керівника архівного підрозділу)

(особистий підпис)

__________________________
(ініціал(и), прізвище)

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
____________________

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК (ЕК)
__________________________

(найменування підприємства)

(найменування державної архівної установи
або архівного відділу райдержадміністрації,
міської ради)

__________ № _______
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ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Звільнення працівника:

що має обґрунтовувати
роботодавець та профспілки?

Чинне трудове законодавство надає роботодавцю досить широкі права для
прийняття різних кадрових рішень. Разом з тим у певних випадках воно
вимагає обґрунтування цих рішень, у т. ч. у письмовій формі. Згідно із
законодавством про працю обґрунтовувати деякі свої рішення має й
профспілковий комітет, який покликаний захищати працівників під час їх
відносин із роботодавцями. Зокрема, згідно зі статтями 22, 43, 51 КЗпП
обґрунтування з боку роботодавця та/або профспілок потрібне в разі
ухвалення рішення щодо відмови у прийнятті на роботу або звільнення з
роботи. Що ж конкретно та як слід обґрунтовувати в разі звільнення
працівника з роботи, а також як правильно оформити обґрунтування?
На ці запитання відповімо в статті

Обґрунтування роботодавцем подання
про звільнення для профспілкового
органу
Відповідно до частин першої та другої статті 43
КЗпП розірвання трудового договору з підстав,
передбачених:
 пунктом 1 статті 40 КЗпП — змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання
підприємства, установи, організації, скорочення
чисельності або штату працівників (крім випад-
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ку ліквідації підприємства, установи, організації);
 пунктом 2 статті 40 КЗпП — виявленої
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які
перешкоджають продовженню цієї роботи,
а також у разі відмови в наданні допуску до
державної таємниці або скасування допуску
до неї, якщо виконання покладених на нього
обов’язків потребує доступу до державної таємниці;
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 пунктом 3 статті 40 КЗпП — систематичного невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього
трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного
чи громадського стягнення;
 пунктом 4 статті 40 КЗпП — прогулу (в т. ч.
відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 пунктом 5 статті 40 КЗпП — нез’явлення
на роботу протягом більш як чотирьох місяців
підряд унаслідок тимчасової непрацездатності,
не рахуючи відпустки по вагітності та пологах,
якщо законодавством не встановлено тривалішого строку збереження місця роботи (посади) в
разі певного захворювання. За працівниками, які
втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності;
 пунктом 7 статті 40 КЗпП — появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного
або токсичного сп’яніння;
 пунктом 2 статті 41 КЗпП — винних дій
працівника, який безпосередньо обслуговує
грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці
дії дають підстави для втрати довір’я до нього з
боку власника або уповноваженого ним органу;
 пунктом 3 статті 41 КЗпП — вчинення
працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи,
може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації,
членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється із прокурором, поліцейським
і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань
України, Національного антикорупційного бюро
України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
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Роботодавець має подати до
виборного органу первинної
профспілкової організації, членом
якої є працівник, обґрунтоване
письмове подання
У зазначених випадках роботодавець має
подати до виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник,
обґрунтоване письмове подання. Як обґрунтування в ньому, як правило, вказується на відсутність у працівника певних переваг (пільг) тощо
для продовження роботи на відповідній посаді
або інші причини, передбачені законодавством
(додаток 1).
Наприклад, у разі звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці з урахуванням вимог статті 42 КЗпП як обґрунтування
в поданні можна вказати, що працівник, якого
звільняють, має найнижчу кваліфікацію й продуктивність праці серед інших працівників за
аналогічною професією (посадою) або (якщо
його продуктивність та кваліфікація не нижчі
ніж у інших працівників) що він не належить до
категорій осіб, яким надається перевага в залишенні на роботі, а саме:
 сімейним — у разі наявності двох і більше
утриманців;
 особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
 працівникам із тривалим безперервним
стажем роботи на підприємстві, в установі,
організації;
 працівникам, які навчаються у вищих і
середніх спеціальних навчальних закладах без
відриву від виробництва;
 учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-XII;
Кадровик України
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Додаток 1
Приклад обґрунтованого подання до профспілкового органу про надання згоди
на звільнення працівника з ініціативи роботодавця
ТОВ «Виробник»				

Голові профспілкового комітету
ТОВ «Виробник»
Остапчуку В. В.

ПОДАННЯ
25.11.2016 № 1234
Про надання згоди
на звільнення Ковальчук І. І.
У зв’язку зі зменшенням обсягу виробництва згідно з наказом по підприємству
від 10 жовтня 2016 р. № 20 скорочено посаду економіста зі збуту ІІ категорії відділу
збуту, яку обіймає Ковальчук Ірина Іванівна.
Ковальчук І. І. на цій посаді працює менше року, має найнижчу кваліфікацію
серед інших працівників відділу збуту, переважного права на залишення на роботі
відповідно до чинного законодавства не має, від переведення на запропоновану посаду оператора комп’ютерного набору відмовилась. Іншої роботи, яку вона могла б
виконувати відповідно до своєї освіти, професії та кваліфікації, на підприємстві немає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 42, 43 КЗпП, прошу розглянути подання в установленому порядку на засіданні профспілкового комітету та дати
згоду на звільнення економіста зі збуту ІІ категорії Ковальчук І. І. за скороченням
штату відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП.
Додатки: 1. Копія наказу про внесення зміни до штатного розпису.
2. Акт про відмову Ковальчук І. І. від переведення її на іншу роботу.
3. Довідка відділу кадрів про наявність вакантних посад.
4. Список працівників відділу збуту підприємства.
Директор		
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Ляшко			

В. В. Ляшко
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 авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
 працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво
або професійне захворювання;
 особам з числа депортованих з України,
протягом п’яти років з часу повернення на
постійне місце проживання до України;
 працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової
служби за призовом під час мобілізації, на особ
ливий період, військової служби за призовом
осіб офіцерського складу та осіб, які проходили
альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби;
 іншим категоріям працівників, якщо це
передбачено законодавством України.

Обґрунтування незгоди профспілкового органу на звільнення
Відповідно до частини другої статті 43 КЗпП
виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник), членом
якої є працівник, якого заплановано звільнити,
має розглянути обґрунтоване письмове подання
роботодавця у 15-денний строк. Якщо профспілковий орган прийме рішення про відмову
в наданні згоди на розірвання трудового договору, таке рішення згідно з частиною сьомою
статті 43 також має бути обґрунтованим. У разі
відсутності в рішенні обґрунтування роботодавець має право звільнити працівника без згоди
виборного органу первинної профспілкової організації.
Під час обґрунтування незгоди на звільнення
профспілковий орган може також посилатися
на ті ж самі норми законодавства, що й роботодавець, тобто на статті 40–42 КЗпП. Наприклад,
роботодавець у поданні про звільнення до
профспілки може й не врахувати належність
працівника до однієї з пільгових категорій, про

46

Якщо профспілковий орган прийме
рішення про відмову в наданні
згоди на розірвання трудового
договору, таке рішення має бути
обґрунтованим
які йдеться в статті 42 КЗпП або в іншому законодавчому акті (внаслідок незнання відповідної
норми або навмисного її ігнорування). Через це
профспілковий комітет може відмовити в наданні згоди на звільнення в цьому випадку, посилаючись у своєму обґрунтуванні на відповідну
норму законодавства (додаток 2).
Крім статей 40–42 КЗпП слід також звернути
увагу й на вимоги статті 252 КЗпП, у якій йдеться про звільнення такої специфічної категорії
працівників, як члени виборного профспілкового органу підприємства, його керівники та
профспілкові представники. Звільнення зазначених категорій працівників (крім випадків додержання загального порядку) також потребує
згоди виборного органу, членами якого вони є,
а також вищого виборного органу цієї профспілки. Однак у цьому разі не йдеться про те, що
незгода має бути обґрунтованою. Разом з тим
про необхідність обґрунтування незгоди профспілкової організації на звільнення мова йде і в
статті 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV (далі — Закон № 1045),
у якій не конкретизуються випадки розірвання
трудового договору з ініціативи роботодавця.
Окремо слід розглянути сутність поняття
«обґрунтування», якщо йдеться про відмову
профспілкового органу надати згоду на звільнення. Багато експертів з трудового права, а також суддів, які розглядають відповідні справи,
вважають, що під обґрунтуванням відмови на
звільнення мається на увазі саме правове обґрунтування, тобто посилання на конкретну
правову норму, яка б підтверджувала незгоду
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Додаток 2
Приклад повідомлення профспілкового органу
про відмову в наданні згоди на звільнення працівника
Директору ТОВ «Виробник»
Ляшку В. В.
ПОВІДОМЛЕННЯ
05.12.2016 № 123
Профспілковий комітет ТОВ «Виробник», розглянувши 2 грудня 2016 р. на своєму засіданні подання директора підприємства від 25 листопада 2016 р. № 1234
про надання попередньої згоди на звільнення за скороченням штату економіста зі
збуту ІІ категорії відділу збуту ТОВ «Виробник» Ковальчук Ірини Іванівни, ухвалив
рішення про відмову в наданні згоди на звільнення економіста зі збуту ІІ категорії
відділу збуту ТОВ «Виробник» Ковальчук І. І. за скороченням штату відповідно до
пункту 1 статті 40 КЗпП.
Зазначене рішення було прийняте у зв’язку з тим, що в результаті бесіди із
Ковальчук І. І. було з’ясовано, що вона є дружиною військовослужбовця строкової
служби, на підтвердження чого вона надала довідку з військового комісаріату та
свідоцтво про шлюб. Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII члени сімей військовослужбовців строкової служби мають
переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності або штату
працівників.
Додатки: 1. Витяг із протоколу засідання профспілкового комітету ТОВ «Виробник»
від 2 грудня 2016 р. № 12.
2. Копія довідки з військового комісаріату.
3. Копія свідоцтва про шлюб.
Голова			
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В. В. Остапчук
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профспілки на звільнення певного працівника.
Наприклад, в обґрунтуванні відмови може бути
виявлене порушення роботодавцем встановлених законодавством та колективним договором
умов звільнення, недотримання роботодавцем
вимог статей 40, 42 КЗпП тощо.
Разом з тим Верховний Суд України в постанові від 1 липня 2015 р. під час розгляду справи
№ 6-703цс15 висловив правову позицію, в якій
зазначено, що законодавство не розкриває
змісту поняття «обґрунтованість» та «необґрунтованість» рішення, отже, обґрунтованість
повинна оцінюватись судом, виходячи із загальних принципів права і засад цивільного судочинства та лексичного значення (тлумачення) самого слова «обґрунтований», яке означає «бути достатньо, добре аргументованим, підтвердженим
науково, переконливими доказами, доведеним
фактами». Отже, рішення профспілкового органу про відмову в наданні згоди на розірвання
трудового договору інколи може містити не
лише посилання на правове обґрунтування
незаконності звільнення працівника (конкретні
норми законодавства), а й посилання на неврахування роботодавцем фактичних обставин, за
яких розірвання трудового договору з працівником є порушенням його законних прав.
Наприклад, у разі звільнення працівника за
пунктом 3 частини першої статті 40 КЗпП за
систематичне невиконання обов’язків профспілка може перевірити відповідність зазначених обов’язків посадовій інструкції працівника, кваліфікаційній характеристиці його професії (посади) або іншим нормативним актам.
Наприклад, у разі невиконання інспектором з
кадрів обов’язків із встановлення норм тривалості робочого часу для окремих категорій
працівників в обґрунтуванні відмови на його
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звільнення можна зазначити, що такі обов’язки
можуть бути відсутні в посадовій інструкції
(кваліфікаційній характеристиці) інспектора з
кадрів, натомість передбачені в посадовій інструкції (кваліфікаційній характеристиці) економіста з праці.
Трапляються випадки, коли досить важко
підібрати норму законодавства для обґрунтування пільг для певних категорій працівників.
Наприклад, працівник може потрапити у важкі
життєві обставини у зв’язку із серйозною хворобою своїх близьких, лікування якої потребує
значних коштів, або втратити своє житло внаслідок стихійного лиха або за інших обставин.
Для таких категорій законодавством можуть
бути і не передбачені пільги саме в разі звільнення з ініціативи роботодавця. Разом з тим
згідно зі статтею 2 Закону № 1045 професійні
спілки створюються з метою захисту не тільки трудових прав, а й соціально-економічних
інтересів членів профспілки. Тому в певних
випадках профспілки для обґрунтування своєї
відмови в наданні згоди на звільнення окремих
працівників можуть посилатися на факти «важких життєвих обставин», якщо інші працівники,
які можуть потрапити під звільнення, не мають
переваг, безпосередньо передбачених законодавством (наприклад, частиною другою статті 42 КЗпП).
Крім того, додаткові (крім визначених законодавством) категорії працівників, які мають
певні переваги в разі звільнення, можуть бути
передбачені й колективним договором підприємства або іншим локальним нормативним
актом (якщо це не суперечить законодавству).
У цьому випадку профспілка під час обґрунтування своєї відмови може посилатися на норми
локальних нормативних актів. 
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Вікторія Соломінчук,

юрисконсульт Київської міської
організації Профспілки працівників
освіти і науки України

Встановлення педагогічного
навантаження працівникам
закладів освіти

П

орядок встановлення педагогічного навантаження вчителям загальноосвітніх
навчальних закладів визначено статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV
(далі — Закон № 651), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим
постановою КМУ від 27 серпня 2010 р. № 778,
та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою
наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102.
Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, педагогічного
працівника дошкільного або позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.
Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи,
яку може виконувати педагогічний працівник за
основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Згідно з частиною першою
статті 25 Закону № 651 педагогічне навантаження
вчителя включає 18 навчальних годин протягом
навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:
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 класне керівництво — 20–25 %;
 перевірка зошитів — 10–20 %;
 завідування:
майстернями — 15–20 %;
навчальними кабінетами — 10–15 %;
навчально-дослідними ділянками — 10–
15 %.
Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчального закладу становить 30 годин, вихователя загальноосвітньої
спеціальної школи (школи-інтернату) та асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів — 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.
Навчальне навантаження між вчителями,
викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи
за погодженням з профспілковим комітетом
залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що
склались у закладі (з дотриманням КЗпП), і затверджується відповідним органом управління
освітою.
Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від
підпорядкування, типу та форми власності об-
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сягом менше тарифної ставки встановлюється
тільки за його згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження
протягом навчального року допускається в разі
зміни кількості годин з окремих предметів, що
передбачається робочим навчальним планом,
або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням норм законодавства України про працю.
Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників шкіл, шкіл-інтернатів (крім
учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою
навчання, заочних шкіл, а також учителів, що
навчають дітей, які перебувають на тривалому
лікуванні в лікарнях) і викладачів педучилищ визначається один раз на рік окремо по півріччях.
Навчальне навантаження вчителів вечірніх
(змінних) загальноосвітніх шкіл (класів) з очнозаочною формою навчання, заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в лікарнях, визначається двічі на рік до початку першого та другого
півріччя.
Ставки заробітної плати (посадові оклади)
вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників виплачуються (норму
годин на ставку встановлено виходячи із шестиденного режиму роботи):
 за три години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям 1–11 (12) класів шкіл та шкілінтернатів усіх типів і найменувань; вчителям
трудового навчання 2–3 класів спеціальних
шкіл для дітей та підлітків, які потребують
особливих умов виховання; учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним
психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів); викладачам 3–5 класів шкіл
естетичного виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п’ятирічним
строком навчання; викладачам 5–7 класів шкіл
естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв)
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Педагогічне навантаження
вчителя загальноосвітнього
навчального закладу незалежно від
підпорядкування, типу та форми
власності обсягом менше
тарифної ставки встановлюється
тільки за його згодою
із семирічним строком навчання; викладачам
спеціальних дисциплін 1–11 класів середніх
музичних і художніх шкіл та шкіл-інтернатів;
викладачам 1–11 класів дитячих художніх шкіл
і шкіл загальної художньої освіти з чотирирічним строком навчання; викладачам і старшим
викладачам педагогічних училищ; учителямдефектологам і логопедам установ охорони
здоров’я та соціального забезпечення (крім
будинків дитини); керівникам гуртків, секцій,
студій та інших форм гурткової роботи, в т. ч.
організованих у закладах освіти на принципах
самоокупності; учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють
на принципах самоокупності; викладачам постійно діючих курсів із вивчення мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один рік і
більше; вчителям і викладачам училищ фізичної культури;
 за три години викладацької роботи в середньому на день (720 годин на рік): викладачам та старшим викладачам вищих навчальних
закладів I–II рівнів акредитації та професійнотехнічних навчальних постійно діючих курсів,
курсів із підготовки до вступу до вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації;
 за 20 годин викладацької роботи на тиждень: завідуючим логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини, вчителям-логопедам і
вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних закладах;
Кадровик України
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 за чотири години педагогічної (викладацької) роботи на день (24 години на тиждень): викладачам 1–2 класів шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої,
хореографічної освіти) з п’ятирічним строком
навчання; викладачам 1–4 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх,
хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) із семирічним строком навчання; музичним керівникам;
концертмейстерам, акомпаніаторам і культ
організаторам;
 за чотири години педагогічної (викладацької) роботи на день (1016 годин на рік):
викладачам постійно діючих курсів із вивчення
мов, стенографії, машинопису зі строком навчання менше одного року;
 за 25 годин виховної роботи на тиждень:
вихователям спеціальних навчально-виховних
закладів (груп) для дітей і підлітків з вадами у
фізичному чи розумовому розвитку;
 за п’ять годин педагогічної роботи на
день (30 годин на тиждень): вихователям
груп загального типу дошкільних навчальних
закладів, вихователям, старшим вихователям
шкіл-інтернатів, дитячих будинків, крім шкілінтернатів з поглибленим вивченням російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою, інтернатів, шкіл (груп)
продовженого дня, установ охорони здоров’я,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ для
дітей і підлітків, які потребують особливих
умов виховання, кімнат школяра при клубах,
палацах культури, житлово-експлуатаційних
організаціях, училищ фізичної культури, інструкторам з фізкультури, інструкторам слухових кабінетів;
 за шість годин педагогічної роботи на
день (36 годин на тиждень): вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів, дитячих
майданчиків, дитячих парків;
 за сім годин роботи на день (41 година
на тиждень): майстрам виробничого навчання,
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в т. ч. навчання водінню, вихователям професійно-технічних навчальних закладів.
Наприклад, ставка заробітної плати вчителю
вищої категорії загальноосвітнього навчального
закладу (з 1 січня 2017 р. — 3872 грн) виплачується в разі виконання ним педагогічного навантаження, що становить 18 годин на тиждень;
ставка заробітної плати вчителю-логопеду або
вчителю-дефектологу вищої категорії в дошкільному навчальному закладі (з 1 січня 2017 р. —
3392 грн) виплачується в разі виконання ним
викладацької роботи обсягом 20 годин на тиждень; ставка заробітної плати вихователя вищої

Поняття «педагогічне
навантаження» та «робочий час
педагогічного працівника» не є
тотожними
категорії груп загального типу дошкільних нав
чальних закладів (з 1 січня 2017 р. — 3392 грн)
виплачується в разі виконання ним педагогічної
роботи, що становить 30 годин на тиждень (розмір ставки вчителя загальноосвітнього навчального закладу наведено з урахуванням постанови
КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2002 р. № 1298» від 14 грудня 2016 р. № 974).
При цьому варто зауважити, що поняття «педагогічне навантаження» та «робочий час педагогічного працівника» не є тотожними. Робочий
час вчителя, наприклад, має визначатися з урахуванням обсягу його навчальних, методичних і
організаційних обов’язків, відображених в індивідуальному робочому плані: адже окрім педагогічного навантаження вчитель у свій робочий час
здійснює також інші види педагогічної діяльності
(класне керівництво, перевірка зошитів, підготовка до занять тощо).
Ставки заробітної плати вищевказаних педагогічних працівників встановлюються виходячи
із затрат робочого часу в астрономічних годинах
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(60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між
уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом
педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення
про навчальний заклад.
Скорочення тривалості уроку не є підставою
для зменшення норми часу, передбаченої для
вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті,
півріччя, року. Збільшення кількості уроків у
зв’язку зі зменшенням їх тривалості не означає
збільшення навчального навантаження, встановленого під час тарифікації.
Відповідно до пункту 4.2.7 Галузевої угоди
між Міністерством освіти і науки України та ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України
на 2016–2020 роки (далі — Галузева угода) з
метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці,
які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів
трудової діяльності до страхового стажу для
призначення відповідного виду пенсії передбачено рекомендацію керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки,
відповідним профспілковим органам:
 у разі звільнення педагогічних працівників
вивільнені години розподіляти насамперед між
тими працівниками, які мають неповне тижневе
навантаження;

 залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів
освіти, працівників інших підприємств, установ,
організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не
менше відповідної кількості годин на ставку;
 передавати уроки з окремих предметів у
початкових класах, у т. ч. уроки іноземної мови,
фізичної культури, образотворчого мистецтва,
музики, інформатики лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової
письмової згоди учителів початкових класів.
Крім того, пункт 4.2.9 Галузевої угоди містить
рекомендацію щодо недопущення зменшення
обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку.
Згідно з пунктом 5.3.17 Галузевої угоди педагогічні та науково-педагогічні працівники
мають бути повідомлені про обсяг навчального
(педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік не пізніше ніж за два місяці до його
запровадження.
Учителі, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до
виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період залучаються в ме
жах кількості годин навчального навантаження,
установленого під час тарифікації до початку
канікул. 

Інформативно
Постановою КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.
№ 1298» від 14 грудня 2016 р. № 974 передбачено підвищення на 2 тарифних розряди посадових окладів та ставок
заробітної плати всім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти.
З 1 січня 2017 р. підвищуються посадові оклади та ставки заробітної плати всім педагогічним працівникам навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції, до яких належать загальноосвітні навчальні зак
лади, шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», професійно-технічні
навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної
середньої освіти, які зазначені у статті 1032 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI.
Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам інших типів навчальних зак
ладів та установ освіти передбачено з 1 вересня 2017 р.
За інформацією із сайту www.pon.org.ua
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Олена Морєва,
економіст

Надбавка за почесне
звання «Заслужений працівник
культури України»

Завідувач бібліотеки медичного коледжу, який має почесне звання
«Заслужений працівник культури України», у цьому ж закладі проводить
гурткову роботу обсягом 360 годин на рік. У статті з’ясуємо, чи слід
нараховувати надбавку до посадового окладу за почесне звання та до
ставки заробітної плати за години гурткової роботи

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 28 грудня 2016 р. № 1037 (далі — Постанова № 1037);
 наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557);
 наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці
працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 (далі —
Наказ № 745);
 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102);
 вищий навчальний заклад (далі — ВНЗ).
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З

гідно з пунктом 9 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом
Президента України від 29 червня 2001 р.
№ 476/2001, почесне звання «Заслужений працівник культури України» присвоюється
працівникам культурно-освітніх закладів, театрально-концертних і циркових організацій,
редакцій, видавництв, підприємств поліграфії,
кінофікації, архівів, охорони пам’яток історії та
культури, туристично-екскурсійних установ і
організацій, активістам культурологічних громадських організацій і товариств, учасникам
професійних та аматорських художніх колективів, іншим працівникам культури за вагомий
внесок у розвиток духовної культури, популяризацію у світі культурно-мистецької спадщини
України.

Оплата праці завідувачів
бібліотек за години педагогічного
навантаження, яке здійснює цей
працівник, провадиться відповідно
до нормативно-правових актів
освітянської галузі
Вказане звання є державною нагородою
України, що присвоюється за особисті заслуги
перед державою громадянам, які працюють у
відповідній галузі економічної або соціальнокультурної сфери, як правило, не менше 10 років та мають високі трудові досягнення й професійну майстерність.
Посадові оклади бібліотечних працівників
ВНЗ I–II рівнів акредитації, до яких належить і
медичний коледж, установлюються відповідно
до умов оплати праці, визначених нормативноправовими актами Міністерства культури і туризму України. Згідно з поясненням до таблиці 4
додатка 2 до Наказу № 745 розміри посадових
окладів завідувачів бібліотек ВНЗ установлюються на рівні окладів бібліотекарів відповідної
категорії.
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Бібліотекарям ВНЗ здійснюється доплата
за вислугу років залежно від стажу в межах від
10 % до 30 %. Нарахування та виплата проводиться щомісяця за основним місцем роботи
відповідно до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою КМУ
від 22 січня 2005 р. № 84.
Також виплачується надбавка за особливі
умови роботи, передбачена постановою КМУ
«Про підвищення заробітної плати працівникам
бібліотек» від 30 вересня 2009 р. № 1073. Розмір цієї надбавки встановлювається в будь-яких
розмірах у межах встановленого граничного
розміру (50 %) посадового окладу. Конкретний
розмір цієї надбавки визначає керівник навчального закладу в межах наявного фонду заробітної плати.
Оплата праці завідувачів бібліотек за години педагогічного навантаження, яке здійснює
цей працівник, провадиться відповідно до нормативно-правових актів освітянської галузі.
Основними документами, які регулюють питання оплати праці педагогічних працівників, є
Інструкція № 102, Наказ № 557 та ін. За години
гурткової роботи оплата провадиться виходячи
із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, доплат, надбавок.
Постановою № 1298 та Наказом № 745 передбачено встановлення надбавок за почесні
звання України, СРСР, союзних республік СРСР.
Так, за звання «заслужений» ця надбавка становить 20 % ставки заробітної плати, посадового
окладу. До вищесказаного додамо, що надбавка
за вказане почесне звання завідувачу бібліотеки
коледжу виплачується, якщо його діяльність за
профілем збігається з наявним почесним званням. Згідно з пунктом 3 Постанови № 1298 та
пунктом 4 Наказу № 557 відповідність почесного звання профілю діяльності та встановлення
надбавки за це звання завідувачу бібліотеки, про
якого йдеться, встановлюється керівником навчального закладу.
Кадровик України

Бюджетна сфера

Зауважимо, що така процедура має здійснюватися за погодженням з виборним профспілковим органом, до повноважень якого згідно зі
ст. 247 КЗпП належить вирішення разом із власником або уповноваженим ним органом питань
оплати праці працівників, форм і систем оплати
праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових
окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Зазначимо, що надбавка за почесне звання
не впливає на розмір посадового окладу (ставки
заробітної плати), а додається до нього в абсолютних цифрах під час обчислення заробітної
плати. Що стосується встановлення вказаної
надбавки за години гурткової роботи, то така
надбавка не додається до ставки заробітної плати цього працівника, оскільки діяльність на посаді керівника гуртка не збігається з профілем
почесного звання.
У разі вирішення питання щодо нарахування
заробітної плати завідувачу бібліотеки коледжу,
який має звання «Заслужений працівник культури України», слід взяти до уваги, що з 1 січня
2017 р. відповідно до Постанови № 1037 посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної
плати) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду, встановленого в розмірі
прожиткового мінімуму для працездатних осіб
на 1 січня календарного року, який становить
1600 грн.
Також постановою КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. № 1298» від 14
грудня 2016 р. № 974 затверджено підвищення
посадових окладів педагогічних працівників, до
яких належать і керівники гуртків. Відповідно
до підрозділу 2 розділу I додатка 2 до Постано-
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Надбавка за почесне звання не
впливає на розмір посадового
окладу, а додається до нього в
абсолютних цифрах під час
обчислення заробітної плати
ви № 1298 керівникам гуртків установлюється 9–12 тарифний розряд. До виходу вказаної
постанови ставки заробітної плати зазначених
працівників установлювалися в межах 7–10 тарифного розряду.
Збільшення ставок заробітної плати за педагогічною посадою, а в ситуації, що розглядається, керівника гуртка, з 1 січня 2017 р. стосуватиметься працівників закладів, які фінансуються
за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Підвищення посадових окладів педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються
за рахунок державного та місцевих бюджетів,
здійснюється з 1 вересня 2017 р. Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне
рішення про підвищення тарифних розрядів
педагогічних працівників закладів та установ
освіти, що фінансуються за рахунок місцевих
бюджетів, до 1 вересня 2017 р.
Якщо місцеві бюджети знайдуть можливість підвищити заробітну плату педагогічним працівникам, то розмір тарифного розряду керівника гуртка з 10 на 12 можна буде
застосовувати з 1 січня 2017 р. Якщо ж такої
можливості місцеві органи самоврядування не
знайдуть, то з 1 січня зміниться лише розмір
ставки заробітної плати зазначеного працівника, яка відповідно до Постанови № 1037 становитиме 2912 грн. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Працівнику надано відпустку як учаснику бойових дій. Яку познач
ку слід поставити в табелі обліку використання робочого часу під
час її надання?
Учасникам бойових дій, статус яких
визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII
(далі — Закон № 3551), надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік (ст. 772 КЗпП,
ст. 162 Закону про відпустки). Таку відпустку
працівник має право використати в будь-який
період протягом календарного року.
Такої ж думки дотримуються фахівці Міністерства соціальної політики України, які в листі
від 4 серпня 2016 р. № 430/13/116-16 вказують,
що в Законі про відпустки зазначена додаткова
відпустка, визначена статтею 16 розділу III «Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча
відпустка. Відпустка для підготовки та участі в
змаганнях», а тому така відпустка не належить до
виду щорічних і на неї не поширюються норми,
передбачені для щорічних відпусток. На відміну
від цих відпусток, додаткова відпустка окремим
категоріям ветеранів війни надається незалежно
від відпрацьованого в році часу, один раз протягом календарного року на підставі заяви пра-
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цівника та посвідчення учасника бойових дій або
інваліда війни. Вона не переноситься (не подов
жується) на дні тимчасової непрацездатності
працівника чи святкові та неробочі дні, що припали на її період. Якщо така відпустка не використана в поточному році, на наступний рік вона
не переноситься.
Зазначена відпустка надається понад щорічну основну та додаткові відпустки з урахуванням
святкових і неробочих днів, визначених статтею 73
КЗпП. Але для її надання кадровій службі від працівника необхідно отримати підтвердження його
статусу відповідно до Закону № 3551, яким є посвідчення учасника бойових дій. Саме воно стане
підставою для надання вказаної відпустки.
Окрім цього, працівнику слід написати заяву,
в якій потрібно визначити дату початку відпустки. Після цього роботодавець видає наказ.
Зрозумілим є той факт, що період відсутності
працівника на роботі у зв’язку з наданням йому
додаткової відпустки як учаснику бойових дій
необхідно відобразити в табелі обліку використання робочого часу. Ця форма первинної облікової документації затверджена та введена в
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дію наказом Держкомстату України від 5 грудня
2008 р. № 489 як типова форма № П-5 «Табель
обліку використання робочого часу». Форма
містить таблицю умовних позначень та власне
форму табеля обліку робочого часу, але не містить певного умовного позначення щодо визначення перебування працівників у цій додатковій
відпустці. Слід також врахувати, що форма була
затверджена задовго до внесення змін до законодавства щодо надання додаткової відпустки
окремим категоріям ветеранів війни.
Типова форма табеля носить рекомендаційний характер і за необхідності може бути
доповнена іншими показниками, необхідними

для обліку на підприємстві (п. 2 Примітки до
типової форми № П-5). Тому не буде порушенням, якщо до табеля обліку використання
робочого часу на підприємстві буде внесено
додаткове умовне позначення «Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни»
з буквеним кодом «ДУ» та цифровим — «31».
Рекомендовано розробити положення про табельний облік, в якому передбачити такі доповнення у формі табеля обліку використання
робочого часу*.
Разом з тим зауважимо, що можливе застосування й інших, зручніших для підприємства,
варіантів.

Студент, який навчається у вищому навчальному закладі за денною
формою навчання (з індивідуальним графіком), працевлаштовується
на підприємство вперше. Хто і який запис має внести до його трудової
книжки? Чи має право такий працівник на роботу у певному режимі
робочого часу?
Відповідно до статті 2 КЗпП кожний
громадянин має право на працю —
тобто на одержання роботи з оплатою
праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний
вибір професії, роду занять і роботи. На сьогодні
студенти вищих навчальних закладів, які навчаються на денних відділеннях закладів освіти, досить часто влаштовуються працювати. При цьому постає питання видачі та зберігання трудової
книжки, оскільки вона, як відомо, згідно з пунктом 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58), повинна зберігатися
лише за місцем основної роботи працівника.
Оскільки між студентом та навчальним закладом немає трудових відносин, місце навчання не
може бути місцем роботи студента.
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Зауважимо, що оформлення трудової книжки навчальним закладом не передбачено. Порядок ведення трудових книжок визначається постановою КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301. Натомість у ній
не зазначено, що заклади освіти повинні оформляти та вести трудові книжки на студентів, які в
них навчаються.
Якщо майбутній працівник підприємства
влаштовується на робоче місце вперше після закінчення вищого навчального закладу й не має
трудової книжки, її оформлення та запис до неї
про період навчання буде зроблено за місцем роботи, де надалі він працюватиме.
Інструкцією № 58 не передбачено внесення
запису про зарахування на навчання до трудової
книжки саме підприємством. Записи про час навчання на денних відділеннях (у т. ч. підготовчих)
вищих навчальних закладів для студентів, слу* Детальніше про це див. «Кадровик України» № 11/2016, с. 72.
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хачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, відповідно
до пункту 2.16 зазначеної Інструкції вносить навчальний заклад (наукова установа). Підставою
для таких записів є накази навчального закладу
(наукової установи) про зарахування на навчання
та відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів. Цим пунктом визначено порядок, коли під час вступу на навчання
до вищого навчального закладу студент уже має
трудову книжку.
Якщо працівник є студентом вищого навчального закладу та влаштовується на роботу
вперше, трудова книжка оформлюється роботодавцем відповідно до статті 48 КЗпП не
пізніше як через п’ять днів після прийняття на
роботу. Такий термін встановлено також пунктом 2.4 Інструкції № 58 — не пізніше тижневого
строку.
Запис до трудової книжки про зарахування
на навчання може внести роботодавець, оскільки згідно з підпунктом «в» пункту 2.19 Інструкції
№ 58 запис про час навчання у вищих навчальних закладах виконується окремим рядком з по-

силанням на дату та номер відповідних документів до внесення відомостей про роботу на цьому
підприємстві.
Студент, який навчається на денному відділенні навчального закладу, може виконувати свої
трудові обов’язки лише у вільний від навчання
час. Незважаючи на те, що відповідно до статті 62
Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 р. № 1556 особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, мають право вибору форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу та участі у формуванні індивідуального навчального плану, трудовою діяльністю вони
можуть займатися тільки у позанавчальний час.
Обмеження робочого часу такого працівника
залежатиме від того, в який час він зможе виконувати свої трудові обов’язки. За таких умов (за
необхідності) з працівником слід укласти строковий або безстроковий трудовий договір шляхом
видання наказу про прийняття на роботу, наприклад, на умовах неповного робочого часу з відповідним графіком роботи. Нагадаємо, що строкові трудові договори укладаються у випадках,
передбачених статтею 23 КЗпП.

Чи має підприємство оплатити листок непрацездатності, в якому не
вказано діагнозу або спеціального шифру захворювання?

На лицьовому боці листка непраце
здатності містяться дані щодо первинного та заключного діагнозу хворого та
шифр захворювання відповідно до Міжнародної
статистичної класифікації хвороб та споріднених
проблем охорони здоров’я (далі — шифр МКХ10). Під час заповнення листка непрацездатності
в перший день його видачі лікар у графі «Діагноз
первинний» вказує первинний діагноз. У графі
«Діагноз заключний» він зазначає остаточний
діагноз, а у графі «шифр МКХ-10» — шифр захворювання відповідно до МКХ-10.
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Проте згідно з пунктом 3.2 Інструкції про
порядок заповнення листка непрацездатності,
затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада
2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532), первинний, заключний діаг
нози та шифр МКХ-10 вказуються винятково
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за письмовою згодою хворого. В іншому разі їх
не вносять.
Зауважимо, що навіть у разі звернення роботодавця до лікувального закладу задля отримання цієї
інформації слід врахувати, що інформація про стан
здоров’я особи належить до конфіденційної відповідно до пункту 2 статті 11 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII.
Крім того, фізична особа також має право не
тільки на таємницю про стан свого здоров’я, діаг
ноз та про відомості, одержані під час її медичного обстеження, а також на таємницю щодо факту
звернення за медичною допомогою згідно зі стат-

тею 286 Цивільного кодексу України від 16 січня
2003 р. № 435-IV та статтею 391 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII. Тому якщо питання щодо
оплати листка непрацездатності все ж постає, таке
звернення його не вирішить.
Утім, зважаючи на вищевказане, наголошуємо, що умови заповнення листка непрацездатності без діагнозу та шифру захворювання згідно з МКХ-10 відповідають вимогам Інструкції
№ 532, а отже, відсутність у ньому цієї інформації
не може служити підставою для відмови в оплаті
цього документа.

З яких документів складається особова справа працівника?

Облік кадрів ведеться на всіх підприємствах незалежно від форми власності,
які мають право самостійно приймати/
звільняти працівників. Організація обліку кадрів
покладається безпосередньо на відділ кадрів, але
за його відсутності такі обов’язки можуть покладатися й на інших відповідальних працівників.
Для оформлення особової справи працівника слід чітко визначитись, з яких саме документів вона складатиметься. Особова справа — це
сукупність певних документів, які містять найповніші відомості про працівника та підлягають
оформленню після прийняття працівника на роботу. Оформлюються вони на всіх працівників
підприємства, в т. ч. сумісників, термін їх зберігання становить 75 років.
Оскільки порядку ведення особових справ
для підприємств недержавної форми власності не встановлено, роботодавець має право самостійно вирішити, в якій формі вести особові
справи працівників на підприємстві.
Натомість згідно зі статтею 493 розділу І Переліку типових документів, що створюються під
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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, до особових справ належать:
 заяви працівника про прийняття на роботу,
переведення, звільнення тощо;
 анкети;
 автобіографії;
 копії та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк;
 копії особистих документів;
 декларації держслужбовців;
 характеристики;
 листки з обліку кадрів.
Після отримання всіх необхідних документів (на думку підприємства) можна розпочинати
оформлення особової справи. При цьому слід
звернути увагу на копії документів, які мають
бути задовільної якості й на кожній з яких має
бути проставлений підпис працівника (тобто його
підтвердження достовірності документа). 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у лютому та березні 2017 року*
Професійні свята в березні
2017 року

ЛЮТИЙ
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

Робочих днів — 20; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу —
160 годин.

01.03. В
 сесвітній день цивільної
оборони (традиц.)
11.03. Д
 ень землевпорядника
18.03. Д
 ень працівника
податкової та митної
справи України
19.03. Д
 ень працівників
житлово-комунального
господарства
і побутового
обслуговування
населення
25.03. Д
 ень Служби безпеки
України
26.03. Д
 ень Національної
гвардії України
27.03. М
 іжнародний день
театру (традиц.)

БЕРЕЗЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Робочих днів — 22; вихідних — 8, святковий — 1 (8 березня — Міжнародний
жіночий день), скорочений робочий день — 7 березня. Норма тривалості
робочого часу — 175 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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Подолання перешкод
Подія друга.

«Тепловий» удар
Альберт Едуардович на мить зніяковів, дивлячись на молоду заступницю з юридичних питань,
яка своєю появою просто висмикнула його зі
світу благих думок про гармонійну картину працюючого виробництва. Ні, цього разу не яскрава
спідниця і не кофтинка з глибоким декольте місцевої модниці спричинили на кілька секунд зупинку
життєдіяльності організму директора. Все було
більш банально…
— Мені щойно телефонували з виробничого
корпусу і розповіли таке!.. — збуджено розповідала
головна юристка підприємства… — ЛЮДИ ПРИПИНИЛИ ПРАЦЮВАТИ!
Після цих слів хвилею хаотичних думок, неймовірних припущень та невтішних передбачень Альберта Едуардовича застала розгубленість…
— Страйк… Аварія… Саботаж… — перебирав
уголос імовірні варіанти директор. — Хто повідомив? Де інженер з охорони праці? Чому немає доповіді від начальника виробництва? У нас же план!
— Ми вже розбираємося, — впевнений чіткий
голос секретарки Ольги Іванівни дещо повернув
Альберта Едуардовича до реальності.
— Мені зателефонувала керуюча їдальні, моя
подруга Регіна, — випалила юристка. — Каже, що
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практично весь виробничий корпус прийшов чаювати…
Розгубленість Альберта Едуардовича в цю
мить напевно досягла межі по Фаренгейту, Цельсію і Кельвіну. Водночас на горизонті емоцій уже
формувався потужний торнадо. І розгубленість
директора була такою собі хвилиною для роздумів: мовляв, дайте подумати, від якої звістки більше вибухнути — від того, що зупинилася робота
всього корпусу, чи від того, що люди безпорадно
вештаються по їдальні? Адже саме від цього вибору залежало, хто в наступному місяці залишиться
без премії…

Телефонува
ли з виробн
и
Люди прип
инили прац чого корпусу...
ювати!
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І коли Альберт Едуардович, звівши погляд,
знову подивився на «вісників біди», заступниця з
юридичних питань пожалкувала, що на її кофтині
сьогодні немає зайвого верхнього ґудзика, а секретарка Ольга Іванівна гордовито підняла підборіддя, готуючись прийняти перший удар буремної
директорської стихії гніву.
У ту мить, коли в простір кабінету керівника
підприємства ось-ось мав би влетіти вихор справедливого обурення, в нього влетів спітнілий Пет
рович з купою паперів у руках. Це був головний
інженер підприємства з охорони праці, для якого
початок сьогоднішнього дня не віщував нічого
неординарного…
Петро Петрович, чоловік вже літнього віку,
був на підприємстві майже легендарною особою!
Більше 30 років (ще за радянських часів) він пропрацював на військовому режимному виробництві з одним з найвищих допусків секретності,
відповідаючи саме за питання охорони праці. Ще
з тих часів зі словами гімну країни і статутом партії
він засвоїв, що головне в критичних ситуаціях —
діяти за інструкціями. Там є все, що треба, і майже
на всі випадки життя. А там, де немає — все одно
шукай інструкцію!
Тому повертаючись на підприємство з дуже
ранньої наради в профільному міністерстві
саме з питань надзвичайних ситуацій, Петрович
ледь посміхався лукаво і подумки розкладав
на молекули компетентність доповідачів заходу: «Ну що вони мені можуть нового розказати? Куди там! Якби ви знали, що відбувалося,
коли… і як я…».
Це була одна з найулюбленіших історій Пет
ра Петровича, яку він уже 10 років поспіль розповідав колегам під час новорічних банкетів
десь після сьомого тосту. І незважаючи на те, що
більшість слухачів уже майже знали її напам’ять,
а деякі (ті, що чули її перший варіант) навіть виправляли «патріарха», байки про «героїчне» минуле були невід’ємною частиною колективних
вечірок.
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Головне в кр
итичних сит
уаціях —
діяти за інст
рукціями

Так, захоплений
своїми думками, Петрович не помітив, як
опинився на прохідній свого підприємства. Була
вже одинадцята, і лише зрідка хтось проковзував
між турнікетами. Не встиг головний інженер пройти повз пункт перепусток, як на вході його зустрів
той самий відставний підполковник-охоронник та
із завзятістю молодшого лейтенанта доповів:
— Петре Петровичу! У виробничому корпусі
локальне ЧП*! Деталі мені невідомі, але поки все
тихо.
І перейшовши майже на шепіт додав:
— Тому може все й минеться. І до директора
не дійде…
Але цього турботливого шепотіння Петрович
вже не чув. Він «летів» у віддалений виробничий
корпус, наче з першої передачі переходив на четверту та додав у швидкості з 10 км/год до 100…
Літа все ж таки…
«Хоч би перепитав, що там сталося, роззява
без мундира, — сварив подумки охоронника Пет
рович. — Може там у Тетяни з їдальні кавоварка
згоріла, або в Люби «Тетріс» не вантажиться на
планшет...»
* Надзвичайна ситуація.
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Головний інженер розумів, що чутки на підприємстві розлітаються зі швидкістю світла.
Але в той же час, якщо йому досі не зателефонував директор, то інформація до нього ще не
дійшла. А якщо так, то щоб там не сталося, це
відбулось нещодавно. Проте хай там що не діялось, хтось вже там щось робить. І цей хтось…
— От же ж халепа! — вирвалося в Петра
Петровича. — Миколо Олеговичу! Дорогий ти
мій начальник виробництва… Щоб ти був здоровий!
Микола Олегович був чудовою людиною, фахівцем своєї справи, але в той же час особою, для
якої інструкції й правила були не більше ніж стародавній манускрипт, який вже пошматували скарабеї й понадкушували терміти.
Добігаючи до виробничого корпусу Петро Пет
рович помітив невелику кількість працівників, які
незважаючи на лютневий морозець, юрбилися
біля курильні.
«Та-а-к, люди не працюють… — міркував на
ходу головний інженер, вже піднімаючись сходами
до начальника корпусу. — У той же час диму та вогню немає — вже легше. Настрій у людей теж більшменш — вони стурбовані, але не збентежені. Отже,
жертв та ушкоджень теж імовірно немає.

переівники, які ще
Поодинокі прац
ому
і, були у верхнь
бували в корпус
одязі
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Тому, можливо, щось із технікою або обладнанням… Стоп, а чому так холодно?..».
Петрович звернув увагу, що поодинокі працівники, які ще перебували в корпусі, були у верхньому одязі.
До того ж і він, увійшовши до приміщення, не
відчув суттєвої різниці в температурі. Так, у будівлі
затишніше, ніж на вулиці, проте не літо… Навіть не
весна…
Головний інженер вбіг до начальника виробництва. Той аж підскочив з переляку прямо з горнятком чаю в руці.
— У нас тут те… тепла немає… зранку практично… чи з ночі може… Кілька годин ще попрацювали, ну а потім я людей відпустив, тому що зовсім
некомфортно стало… Ну ось чекаю, може увімк
нуть… Я технікам зателефонував, — зніяковіло лепетав Микола Олегович.
Він хоч і обіймав поважну посаду начальника виробництва, та знав, що Петрович за охорону
праці три шкури здере. Проте це знання в Миколи
Олеговича виринало з глибин його керівничої свідомості тільки тоді, коли постать головного інженера підприємства з охорони праці починала нависати над ним, як дамоклів меч.
— Розподільну теплову підстанцію перевіряли?
Заміри температури робили на початку дня і після розпуску людей? На якій підставі оголошували
зупинку виробництва? Керівництву доповідали?
Терміновий запит на міське теплокомуненерго робили? — сипав запитаннями Петро Петрович.
Зрозумівши, що жодний пункт інструкції, яка передбачала такі випадки, не був виконаний, головний
інженер завзято почав надолужувати час…
Швидка технічна діагностика тепломереж не
виявила аварій і витоків. На розподільній тепловій
підстанції підприємства теж все було гаразд. Крім
того, вдалося встановити, що постачання тепла
по окремій гілці, що вела до виробничого корпусу, припинилося приблизно о другій-третій годині
ночі. Технарі дали навіть роздруківку зміни температури в мережі та в приміщенні.
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Проте всі ці технічні маніпуляції, які не зайняли
більш ніж півгодини, не дали відповіді на головне
запитання: чому ж зникло тепло? Однак і горизонт
пошуків причин теж звузився — всі перебували в
очікуванні відповіді на запит від міського теплокомуненерго. Але коли вона надійшла, Петро Петрович згадав увесь свій багатий неінтелігентний лексикон, який використовував в молоді роки, коли
був бешкетуватим парубком…
Виявилось, що передплата за користування послугами теплокомуненерго на наступний місяць не
надійшла на рахунок комунального підприємства
(а вчора якраз було 31 січня), тому постачання й
припинили.
Після з’ясування фінансових питань і не звертаючи уваги на запевнення, що необхідні кошти було
перераховано, Петро Петрович вирішив доповідати керівництву. Озброївшись всіма необхідними
документами, які фіксували стан ситуації на поточний момент, та наказуючи доповідати негайно
на мобільний про нові виявлені обставини ЧП, головний інженер рішуче покрокував до адміністративного корпусу…
Уже майже в дверях кабінету Альберта Едуардовича Петровича наздогнала розчервоніла Люба
(Любов Григорівна, заступник головного бухгалтера — та, в якої завжди зависав «Тетріс»). Виявилося,

Правовий коментар
Навіть якщо це питання і не належить
до кадрових, вирішити його все ж таки
необхідно. Швидше за все відбуватиметься це колегіально.
Незаперечним є той факт, що коли
на підприємстві надто низька температура повітря, повноцінно працювати стає неможливо. Зауважимо,
що згідно зі статтею 43 Конституції України кожний громадянин країни має право на належні, безпечні та
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що гроші справді були вчасно перераховані, проте
вони затрималися на транзитному рахунку, оскільки банк, що обслуговував підприємство, в останній
день місяця на годину раніше почав ревізію рахунків для їх упорядкування. До того ж виробничий
корпус для всіх був звичайним окремим корпусом. Проте документально це було хоч і дочірнє,
але окреме підприємство.
— Це зовсім міняє картину, — стримано відповів Петро Петрович на слова збентеженої Люби
і увійшов до кабінету Альберта Едуардовича…
Дуже вчасно увійшов…
Головний інженер почувався переможцем!
Куди там Еркюлю Пуаро і комісару Каттані! Він
за півгодини розплутав такий клубок проблем,
який режисери фільмів про легендарних слідчих
розкручували б десятки серій поспіль. Проте крім
вінка слави з ароматом лаврового листя «старого
вовка» бентежило й суто практичне питання:
«І головне: до вечора, думаю, постачання теп
ла буде відновлено — зараз наша бухгалтерія вже
псує настрій банку-партнеру. Але яким чином це
буде документально оформлено і як провести ці
півдня «вимушеного безробіття» працівникам?
План підприємство надолужить, а от оплата праці
чи компенсація співробітникам за ці півдня — питання відкрите…»

здорові умови праці. Така ж норма передбачена статтями 2 та 153 КЗпП,
згідно з якими забезпечення здорових
і безпечних умов праці покладається
на власника або уповноважений ним
орган.
Але яка саме температура повітря
у приміщенні є допустимою? У зв’язку
з тим, що основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя та здоров’я
у процесі трудової діяльності, а також
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на належні, безпечні та здорові умови
праці визначено Законом України «Про
охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII (далі — Закон № 2694), пошук відповіді на це запитання слід розпочати саме з цього документа.
Відповідно до статті 13 Закону
№ 2694 роботодавець зобов’язаний
створити на робочому місці в кожному
структурному підрозділі умови праці
відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання
вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. До таких
умов слід віднести мікроклімат виробничих приміщень.
Для деталізації термінів та визначень звернімося до Санітарних норм
мікроклімату виробничих приміщень
(ДСН 3.3.6.042-99), затверджених
постановою Міністерства охорони
здоров’я України, Головним державним санітарним лікарем України від
1 грудня 1999 р. № 42 (далі — Санітарні
норми). Наведені в них регламенти поширюються на умови мікроклімату в
межах робочої зони виробничих приміщень підприємств, закладів, установ
тощо, незалежно від їх форми власності та підпорядкування.
Пунктом 6 Санітарних норм визначено, що мікроклімат виробничих
приміщень — це умови внутрішнього
середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з
оточенням шляхом конвекції, кондукції,
теплового випромінювання та випаровування вологи. Ці умови визначаються
поєднанням температури, відносної
вологості та швидкості руху повітря,
температури оточуючих людину поверхонь та інтенсивністю теплового
(інфрачервоного) опромінення. А отже,
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головними в цьому визначенні виступають такі показники, як температура,
вологість та швидкість руху повітря.
З огляду на положення Санітарних норм стає очевидним, що цей документ регламентує нормативні величини оптимальних та допустимих
показників мікроклімату. Оптимальні
мікрокліматичні умови — це поєднання параметрів мікроклімату, які в разі
тривалого та систематичного впливу на людину забезпечують зберігання
нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття
теплового комфорту та створюють
передумови для високого рівня праце
здатності.
Зауважимо також, що існують так
звані допустимі мікрокліматичні умови. Відповідно до Санітарним норм — це
поєднання параметрів мікроклімату,
які в разі тривалого та систематичного впливу на людину можуть викликати зміни теплового стану організму,
що швидко минають і нормалізуються
та супроводжуються напруженням
механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану
здоров’я, але можуть спостерігатися
дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності.
Допустимі умови встановлюються
у випадках, коли на робочих місцях не
можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату за технологічними
вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно обґрунтованою недоцільністю.
Показники температури повітря в
робочій зоні виробничих приміщень не
Кадровик України
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повинні виходити за межі нормованих
величин оптимальної або допустимої
температури для певної категорії робіт. Таких категорій є три: легка, середньої важкості та важка, дві з яких
також поділяються на додаткові підгрупи.
Оптимальний та допустимий температурний показник та вологість
повітря в робочій зоні виробничих приміщень у холодний період року можна
знайти в таблицях 1 та 2 Санітарних
норм. Все залежить від важкості виконуваних робіт.
Але якщо вони не відповідають нормам, роботодавець повинен діяти.
Яким чином варто все це оформити? На
жаль, законодавство не дає чіткої відповіді на це запитання. Тому, на думку
автора, і як було описано в другій події
роману (де головний інженер з охорони
праці сипав запитаннями) роботодавець повинен насамперед дотриматись
головних норм КЗпП: «Роботодавець не
вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах,
що не відповідають законодавству про
охорону праці».
Передусім можна діяти на підставі
статті 91 КЗпП, якою визначено, що в
межах своїх повноважень і за рахунок
власних коштів підприємства, установи, організації можуть встановлювати
додаткові порівняно із законодавством
трудові та соціально-побутові пільги
для працівників. І це має бути обумовлено в колективному договорі *.
Щодо виконання норми тривалості робочого часу працівником, доречно
буде скористатися статтею 50 КЗпП
та науково-практичним коментарем
до нього. У ньому йдеться про те, що
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колективними договорами на підприємствах і організаціях допускається встановлення меншої тривалості робочого
часу. Проте формулювання «менша
тривалість робочого часу» — це зов
сім не «скорочена тривалість робочого
часу». Знайти відмінності між цими
поняттями складно, адже і в тому і
в іншому випадку тривалість робочого часу є меншою, ніж це встановлено
частиною першою статті 50 КЗпП. Та
в обох випадках оплата здійснюється в
повному обсязі.
Разом з тим наголосимо, що автори науково-практичного коментаря
до КЗпП зазначають, що менша норма
тривалості робочого часу в установах,
що фінансуються з бюджетів чи інших
зовнішніх джерел, не може встановлюватися. Це допускається тільки на підприємствах і в організаціях, які працюють на умовах госпрозрахунку (самофінансування), що не виключає одержання
ними дотацій з бюджетів чи інших зов
нішніх джерел.
Однак слід звернути увагу, що в Санітарних нормах поняття «тривалість
робочого дня» не вживається — у них
йдеться про «час перебування». Резюмуючи, можна зазначити, що з метою
дотримання вимог законодавства в разі
виникнення некомфортних умов роботи
роботодавець не завжди може дозволити працівнику піти додому раніше.
Нагадаємо також, що законодавство містить низку інших норм, які
можна використати в разі виникнення
описуваної ситуації. Це організація перерв у роботі для обігріву та відпочинку
в обладнаних приміщеннях працівникам,
які працюють у холодну пору року на
відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам

* Докладніше
про викладення
питань охорони
праці в колективному договорі див. журнал
«Кадровик
України»
№ 2/2015,
ст. 57.
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* Зразок оформлення акта та
наказу про простій на виробництві див. у журналі «Кадровик
України»
№ 7/2015,
ст. 51–52.

та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством (ст. 168 КЗпП), переміщення
працівників в інше приміщення, що відповідає санітарним нормам. Це також
оголошення простою згідно зі статтею 34 КЗпП* та оплата його з розрахунку не нижче двох третин тарифної
ставки встановленого працівникові
розряду (окладу), якщо простій виник не
з вини працівника (ст. 113 КЗпП), а також переведення працівника за його
згодою з урахуванням спеціальності
та кваліфікації на іншу роботу на тому
самому підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше
підприємство, в установу, організацію,
але в тій самій місцевості терміном до
одного місяця.

Крім цього, відповідно до статті 153 КЗпП працівник має право
відмовитися від дорученої роботи,
якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи
здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
Тому всі дії мають бути належно
задокументованими. Для цього працівники можуть скласти письмову
заяву та подати її на розгляд керівництву. У ній повинна міститися
інформація про те, що виконання
передбачених укладеним трудовим
договором робіт загрожує здоров’ю
певними ризиками.
Отже, зважаючи на вищевикладене, роботодавець має чимало способів
вирішення цієї проблеми.

P. S.
Бадьоро, наче завзятий художник-експресіоніст, Альберт Едуардович широкими мазками штампував свій підпис на купі ділових паперів, які зранку люб’язно підклала секретар Ольга Іванівна.
Не можна сказати, що ця робота була йому сьогодні не до душі. Навпаки! Швидко пробігаючи очима зміст кожного документа, Альберт Едуардович жваво реагував. Він час від часу піднімав очі на улюблену статуетку Сократа і ніби ділився з
філософом своїми емоціями:
— От бачиш, бачиш! Я ж казав, що все буде гаразд! Треба було тільки… — вигукував директор в бік грецького філософа, наче той також брав участь у вирішенні
цих питань.
Раптом «заспівав» телефон, і керівник підприємства автоматично увімкнув голосний зв’язок.
— Альберте Едуардовичу, шановний, вітаю! — пролунав привітний, але трохи
стурбований голос керівника Полтавської філії підприємства Олега Ростиславовича. — Тут така справа склалась тонка: наш головний технолог вирішив звільнятися
два тижні тому. Але сьогодні, коли в мене вже наказ про звільнення на підпис на
столі, він вийшов на роботу: мовляв, передумав…
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Олександр Носіков,

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

Працівники у сфері торгівлі
  

Вимоги до керівників
Посадові обов’язки керівного складу підприємств торговельної сфери формально мають
багато спільних рис. До них, зокрема, належить: організація своєчасного постачання
підприємства товарами у повному асортименті, сприяння прискоренню обороту товарів та скороченню товарних втрат, організація
комерційної та іншої торговельно-господарської діяльності підприємства, забезпечення прибутковості діяльності підприємства,
контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей, комплектація персоналу
підприємства, забезпечення впровадження
прогресивних форм торгівлі, вжиття заходів
щодо прискорення обороту товарів, усунення товарних втрат, контроль за додержанням
працівниками підприємства правил і норм
охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасним проходженням ними в установленому
порядку медичного огляду. Усі перелічені завдання можна вносити до посадової інструкції будь-якого з керівників, зайнятих у сфері
торгівлі. У таблиці 1 наведено деякі інші напрями роботи, яку виконують керівники цієї
галузі.
Як зрозуміло з таблиці 1, розподіл функцій між різними керівниками у сфері торгівлі
доволі умовний. Проте під час складання посадових інструкцій як керівників, так і інших
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категорій працівників виявляється не тільки
різниця між специфікою діяльності підприємства роздрібної торгівлі, малої торговельної фірми та окремого магазину, а й різниця
між такими ознаками підприємств торгівлі,
як: вид торгівлі (оптова (дрібнооптова)/роздрібна); спеціалізація торговельної діяльності (універсальні, спеціалізовані, неспеціалізовані); спосіб організації торговельної
діяльності (мережеві (торговельна мережа)),
автономні, фірмові тощо); вид торговельного об’єкта (стаціонарний, нестаціонарний);
форма торговельного обслуговування покупців (з повним, частковим, індивідуальним
обслуговуванням (у т. ч. через прилавок)
тощо); умови реалізації товарів (наявність
або відсутність торговельного залу); тип підприємств (гіпермаркет, універмаг, магазинсклад, універсам, супермаркет, магазин
«Продукти», мінімаркет, Кеш енд Керрі (Cash
& Carry) тощо).

Вимоги до деяких категорій
працівників
Далі мова йтиме про категорію працівників,
які, власне, і втілюють маркетингову стратегію
керівництва підприємств торгівлі. У таблиці 2
наведено перелік найпоширеніших посад (професій) сфери торгівлі та завдання й обов’язки
працівників, які їх обіймають.
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Таблиця 1

Завдання та обов’язки керівників сфери торгівлі
№
з/п

Назва професії
(посади)

1

Код КП *

Завдання та обов’язки

Завідувач підприємства роздрібної
торгівлі

1224

Організує комерційну та іншу торговельно-господарську діяльність підприємства. Контролює збереження товарно-матеріальних
цінностей. Систематично аналізує результати фінансово-господарської діяльності підприємства

2

Директор (керівник) малої торговельної фірми

1314

Забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів фірми. Аналізує результати фінансово-господарської діяльності фірми, контролює виконання організаційнотехнічних заходів щодо поліпшення її діяльності

3

Керуючий магазином

1314

Готує заявки на поставку товарів, контролює ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Перевіряє наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам. Контролює додержання працівниками магазину вимог щодо
збереження товарів, оформлення цінників. Контролює своєчасне
відвантаження тари. Організує вивчення попиту на види товарів та
послуг, які задовольняють потреби споживачів. Оперативно розглядає скарги покупців і вживає заходів щодо усунення порушень та
недоліків у роботі працівників магазину. Створює умови для забезпечення зберігання грошей у касах, торгово-технологічного устаткування та обладнання

* Тут і далі КП — Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

Таблиця 2

Завдання та обов’язки деяких працівників сфери торгівлі
№
з/п

Назва професії
(посади)

Код КП

Завдання та обов’язки

1

2

3

4

3415

Проводить переговори щодо укладання угод купівлі-продажу,
укладає угоди купівлі-продажу від свого імені або іншої особи, яку представляє на основі договору, що регулює відносини між ними. Укладає угоди купівлі-продажу як торговельний
агент

1
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1

2

3

4
Виконує функції гаранта з виконання зобов’язань, що випливають із укладених ними угод, відшкодовуючи можливі збитки в
разі невиконання своїх обов’язків у зв’язку з неплатоспроможністю або іншими залежними від нього обставинами. На основі
вивчення кон’юнктури ринку товарів (послуг) виконує роботу
з виявлення та обліку потенційних покупців (замовників) на
продукцію, що виготовляється, та послуги, які надаються, організовує їх рекламу. Оформлює договори купівлі-продажу,
контролює їх виконання. Організовує доставляння купленої
продукції. Контролює оплату покупцями (замовниками) рахунків виготовлювачів продукції або надавачів послуг. Веде облік
претензій покупців (замовників) з виконання договорів купівліпродажу. Виявляє причини порушення умов договорів, вживає
заходів щодо їх усунення та запобігання. Забезпечує збереженість оформленої документації за договорами купівлі-продажу

2

Касир торговельного
залу

4211

Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарата, заправляє контрольну і чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить нумератор на нулі, встановлює дататор, одержує розмінні кошти в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщує їх у касовій шухляді. Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами
на них. Веде розрахунки із споживачами за товари, вироби та
послуги, підраховує вартість покупки, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Повертає гроші за невикористаний чек.
Усуває дрібні неполадки електронного контрольно-касового
апарата. Підраховує гроші й здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.
Перевіряє наявність штрихового коду, інших штрихкодових
позначок на товарах та ідентифікує їх за цією інформацією за
допомогою спеціальних засобів штрихового кодування. Веде
касовий журнал, складає касову звітність

3

Продавець непродовольчих товарів

5220

Обслуговує покупців, показує товари, демонструє їх в дії, консультує щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за
ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснює відмірювання, зважування, підрахування вартості покупки, зчитує сканером штрихкодові позначки товару, відбиває вартість покупки
на електронному контрольно-касовому апараті (або перевіряє
реквізити поданого чека), видає покупку. Готує товар до продажу, розпаковує, розглядає зовнішній вигляд виробу, комплектує, перевіряє експлуатаційні властивості, підпрасовує
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1

2

3

4
Одержує товари зі складу. Визначає якість товарів за органолептичними ознаками. Перевіряє й відбирає товари, які не
підлягають прийманню за наявними дефектними ознаками.
Відбирає зразки товарів для лабораторного аналізу. Вивчає
та узагальнює дані про попит споживачів. Складає заявки на
ремонт торгово-технологічного обладнання та електронних
контрольно-касових апаратів. Проводить інвентаризацію.
Складає товарні звіти, акти про брак, пересортицю товарів,
акти приймання/здавання під час передавання матеріальних
цінностей. Вирішує спірні питання зі споживачами. Керує роботою продавців нижчої кваліфікації та учнів

4

Продавець (з лотка, на
ринку)

5230

Приймає товари за кількістю та якістю, підписує товарно-супровідні документи. Розпаковує й розкладає на лотку товар,
призначений для продажу. Встановлює ваговимірювальні
прилади, перевіряє їх справність та наявність перевірочного
тавра державного органу з метрології та стандартизації. Забезпечує наявність відповідно оформлених ярликів цін на
кожній одиниці товару.
Відпускає товар повною мірою й вагою за готівку. Надає покупцям необхідну доступну інформацію про товари, які є у
продажу. Повертає залишки нереалізованих товарів та здає
виручку в касу підприємства відповідно до товарно-супровідних та касових документів

5

Продавець-консультант

5220

Виставляє та правильно розкладає товар на вітрину. Замінює
цінники за необхідності та наклеює захисні магніти, перевіряє якість і кількість товару, наявність документів на нього.
Перевіряє проданий товар (його комплектацію і справність),
оформлює гарантійний талон. За згодою покупця оформлює
сертифікат додаткового сервісного обслуговування товару.
Упаковує товар. Виписує необхідні чеки, заповнює необхідні
документи

КП містить ще низку професій працівників
сфери торгівлі, зокрема: головний товарознавець (код КП 1237.1), менеджер (управитель) у
торгівлі транспортними засобами (код КП 1451),
менеджер (управитель) в оптовій торгівлі (код КП
1452), менеджер (управитель) у роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами
(код КП 1453), менеджер (управитель) у роздрібній торгівлі продовольчими товарами (код КП
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1454), кіоскер (код КП 5230), торговець рибою
(код КП 5320), інспектор торговельний (код КП
3419), інспектор-товарознавець (код КП 3419),
товарознавець (код КП 3419), дегустатор (рек
ламна діяльність) (код КП 5220), демонстратор
товарів (рекламна діяльність) (код КП 5220), демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування (код КП 5220),
комплектувальник товарів (код КП 5220). 
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Інваліди на підприємстві:

норматив чисельності, трудові
відносини та звітність

На жаль, не всі особи працездатного віку мають міцне здоров’я та
можливість працювати на будь-якому робочому місці. Деякі з них мають
вроджені або набуті вади організму, розлад окремих його функцій, через
що їм встановлено інвалідність. Незважаючи на це такі особи мають право
на працю нарівні з іншими громадянами. Оскільки питання застосування
праці інваліда потребує особливої уваги роботодавців, про нього й піде
мова в статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
(далі — КУпАП);
 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня
1991 р. № 875-ХII (далі — Закон № 875);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96);
 наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»
від 10 лютого 2007 р. № 42 (далі — Наказ № 42);
 Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31 січня 2007 р. № 70 (далі — Порядок
№ 70-1);
 Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами,
що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та ін-
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формації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від
31 січня 2007 р. № 70 (далі — Порядок № 70-2);
 Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній
службі зайнятості, затверджений постановою КМУ від 27 грудня 2006 р. № 1836 (далі — Порядок № 1836);
 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286);
 Фонд соціального захисту інвалідів (далі — Фонд);
 середньооблікова чисельність штатних працівників (далі — СЧШП).

Норматив чисельності інвалідів
на підприємстві
Відповідно до статті 2 Закону № 875 інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що в разі взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження
її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації
нею прав нарівні з іншими громадянами та
забезпечити її соціальний захист. Одним із таких прав є право інвалідів на працю.
Низкою законодавчих норм, зокрема статтею 172 КЗпП, статтею 18 Закону № 875,
передбачено обов’язок роботодавців щодо
працевлаштування інвалідів. Крім того, зважаючи на те, що особам з обмеженими можливостями важко знайти роботу, статтею 19
Закону № 875 встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів,
який мають виконувати всі без винятку роботодавці України.
Так, усі підприємства, установи, організації, в т. ч. громадські організації інвалідів,
фізичні особи, які використовують найману
працю, повинні працевлаштовувати до себе
на роботу інвалідів у кількості, що становить
4 % середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу за рік. Для невеликих підприємств та організацій, в яких
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працює від 8 до 25 осіб, такий норматив встановлено в кількості одного робочого місця
для інваліда. Під час розрахунків кількість
робочих місць для інвалідів округлюється до
цілого значення (частина друга ст. 19 Закону
№ 875).

Увага!
Згідно із законодавством норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів
становить:
 одне робоче місце — якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб;
 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників за рік — якщо на підприємстві працює 25 і більше осіб.

Зауважимо, що норми Закону № 875 не
обумовлюють можливість виконання/невиконання підприємством нормативу залежно від обставин, через які інвалід не може
працювати на підприємстві, та не встановлюють підстав, за яких роботодавець може
бути звільнений від такого обов’язку й відповідальності за невиконання нормативу. На
це вказують і фахівці Міністерства соціальної
політики України та Фонду в листі від 12 ве-
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ресня 2016 р. № 1/6-690/04. Вони наголошують, що єдиний для всіх роботодавців норматив робочих місць для працевлаштування
інвалідів визначено імперативно на законодавчому рівні, і як його виконувати, має вирішити безпосередньо кожне підприємство,
установа, організація.

Розрахунок кількості робочих місць
для інвалідів
Розрахунок кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів покладено безпосередньо на роботодавців. Згідно з нормативом, щоб дізнатися, скільки інвалідів потрібно працевлаштувати на підприємство, слід
обчислити СЧШП за звітний рік.
Відповідно до пунктів 2.4 і 2.5 Інструкції
№ 286 для обчислення СЧШП враховують
усіх працюючих за трудовими договорами
незалежно від їх посад, у т. ч. працівників, які
тимчасово відсутні з причин:
 хвороби;
 перебування у відрядженні, в т. ч. закордонному;
 перебування в оплачуваній відпустці
(основній, додатковій, творчій);
 перебування у відпустці без збереження
заробітної плати за згодою сторін та в інших
випадках, передбачених законодавством, а та
кож у відпустці з ініціативи адміністрації підприємства;
 наявності вихідного дня згідно з графіком роботи підприємства або відгулу тощо.
Згідно з пунктом 2.6 Інструкції № 286 до
розрахунку не включаються особи:
 прийняті на роботу за сумісництвом з
інших підприємств;
 залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду);
 направлені на навчання з відривом від
виробництва;
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 які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або без попередження адміністрації;
 учні, які проходять виробничу практику.
Також під час обчислення СЧШП з категорії
працівників облікового складу виключаються
особи, які перебувають у відпустках у зв’язку з
вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого
законодавством чи колективним договором
підприємства (пп. 3.2.2 Інструкції № 286).
Щоб обчислити СЧШП за рік, потрібно визначити цей показник за кожний календарний
місяць окремо. У свою чергу СЧШП за місяць
розраховується шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу
за кожний календарний день місяця з 1 по 30
(31) число, включаючи вихідні, святкові та
неробочі дні, та ділення одержаної суми на
кількість календарних днів місяця (пп. 3.2.1
Інструкції № 286).
Отже, для розрахунку СЧШП за рік слід
підсумувати СЧШП за всі місяці року та поділити результат на 12 (пп. 3.2.5 Інструкції
№ 286). Далі кількість робочих місць для інвалідів визначається відповідно до вказаного
вище нормативу для їх працевлаштування.
Приклад 1
У ТОВ «Колорит» у листопаді
2016 р. кількість працівників з 1 по
14 листопада становила 58 осіб за кожний день. 15 листопада було прийнято на
роботу одного працівника, і в період з 15 по
25 листопада кожного дня кількість працівників становила 59 осіб (58 + 1). 25 листопада один працівник звільнився, тому в
період з 26 по 30 листопада кількість працівників становила 58 осіб (59 – 1).
Обчислимо СЧШП у ТОВ «Колорит» за листопад 2016 р.:
((58 × 14 к. дн.) + (59 × 11 к. дн.) + (58 ×
5 к. дн.)) ÷ 30 к. дн. = 58,4 ≈ 58 осіб.
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Приклад 2
У ТОВ «Колорит» протягом 2016 р.
СЧШП становила: в січні — 52 особи, в лютому — 52 особи, в березні — 55
осіб, у квітні — 55 осіб, у травні — 57 осіб,
у червні — 59 осіб, у липні — 59 осіб, у серпні — 60 осіб, у вересні — 60 осіб, у жовтні —
59 осіб, у листопаді — 58 осіб, у грудні — 59
осіб.
Обчислимо СЧШП за 2016 р.:
(52 + 52 + 55 + 55 + 57 + 59 + 59 + 60 + 60 +
59 + 58 + 59) ÷ 12 = 57,1 ≈ 57 осіб.
Кількість робочих місць для інвалідів становить:
57 × 4 % = 2,3 ≈ 2.
Таким чином, згідно з нормативом у ТОВ
«Колорит» протягом 2016 р. мало б працювати два працівника-інваліда.

Варто звернути увагу на такий цікавий момент. Як зазначалося вище, статтею 19 Закону
№ 875 передбачено створення одного робочого місця для інваліда для тих підприємств, де
працює від 8 до 25 осіб. Але зважаючи на те,
що розраховану кількість робочих місць для
інвалідів слід округлювати до цілого значення,
фактично підприємствам із СЧШП до 37 осіб
включно достатньо працевлаштувати одного
інваліда, оскільки:
37 осіб × 4 % = 1,48 ≈ 1 особа.
Згідно з частиною п’ятою статті 19 Закону
№ 875 норматив вважається виконаним, якщо
підприємство працевлаштувало інвалідів, поперше, в необхідній кількості, та, по-друге, як
основних працівників. Тобто з метою виконання нормативу (звертаємо увагу, лише з цією
метою) інваліда не можна приймати на роботу
на умовах сумісництва або за договором цивільно-правового характеру. Разом з тим якщо
на підприємстві немає для інваліда підходящої
роботи на цілий день, його можна працевлаштувати за трудовою книжкою, скажімо, на
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неповний робочий час. Інваліди-надомники
також зараховуються до виконання нормативу,
оскільки вони є штатними працівниками.
Зауважимо, що не принципово, досяг інвалід пенсійного віку чи ні: головне, щоб він був
працездатним. Також законодавством не встановлено залежності виконання нормативу від
групи інвалідності працівника.

Реєстрація у Фонді
Згідно з пунктом 1 Порядку № 70-1 усі підприємства України та фізичні особи, які використовують найману працю, в яких за основним
місцем роботи працює вісім і більше осіб, повинні зареєструватися у відділеннях Фонду
за місцем їх державної реєстрації, яка проводиться безоплатно (п. 5 Порядку № 70-1).
Новостворені підприємства та ті, в яких
протягом року кількість працюючих осіб, для
яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у
відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає
за роком створення або збільшення кількості
працюючих.
Якщо хтось із роботодавців не встиг зареєструватися до вказаної дати, це можна зробити безпосередньо перед поданням звіту про
зайнятість і працевлаштування інвалідів до
1 березня року, наступного за роком створення підприємства чи збільшення кількості працюючих. На це вказують фахівці Фонду в листі
від 16 травня 2008 р. № 1/6-155/06. Штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію у Фонді
законодавством не передбачено.
Для реєстрації у Фонді підприємство має
подати (надіслати рекомендованим листом)
відділенню Фонду заяву за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики України. Якщо підприємство, установа,
організація повністю утримується за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів, то
додатково слід подати (надіслати) копію довід-
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ки про включення його (її) до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної
податкової служби.
Якщо підприємство змінило свою назву чи
місцезнаходження, про це потрібно повідомити Фонд протягом 10 робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів (абзац четвертий п. 3 Порядку № 70-1).

Трудові відносини з інвалідом
Під час працевлаштування інваліда на роботу
від нього потрібно отримати документи, які
підтверджують інвалідність: довідку встановленого зразка із зазначенням групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації.
Ці документи надаватимуть такому працівнику право на додаткові пільги та привілеї порівняно з іншими працівниками, а також встановлюватимуть певні обов’язки для роботодавця.

Під час працевлаштування
інваліда на роботу від нього
потрібно отримати документи,
які підтверджують інвалідність
Так, підприємство, яке працевлаштовує інваліда, має знати й пам’ятати про те, що трудові відносини з таким працівником мають
свої особливості, а саме:
 забороняється з мотивів інвалідності відмовляти особі в укладенні трудового договору
або просуванні по службі, переводити працівника-інваліда на іншу роботу без його згоди
або звільняти з ініціативи адміністрації, крім
випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи (МСЕК) стан його здоров’я перешкоджає виконанню трудових обов’язків чи
загрожує здоров’ю й безпеці праці інших осіб
(ст. 17 Закону № 875), проте звільнити з роботи
інваліда з ініціативи роботодавця можна, але за
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умови, якщо для цього є вагомі причини. Наприклад, якщо підприємство не може перевести інваліда на іншу посаду, коли відбувається
скорочення чисельності або штату працівників
(п. 1 ст. 40 КЗпП), надати іншу роботу, яка відповідатиме стану здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП) або
в разі його відмови від такого переведення або
роботи в нових умовах тощо. Наголосимо, що в
статті 17 Закону № 875 йдеться саме про те, що
звільнити інваліда не можна з підстави встановлення йому інвалідності, усі інші правила (прийняття, переведення та звільнення) на працівника-інваліда поширюються як і на всіх інших
працівників підприємства;
 під час прийняття інваліда на роботу
забороняється встановлювати йому випробувальний термін (ст. 26 КЗпП);
 за бажанням працівника-інваліда йому
може встановлюватися режим роботи на
умовах неповного робочого часу (неповного робочого дня, неповного робочого тижня)
та пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП). Якщо
встановлення неповного робочого часу передбачено умовами індивідуальної програми
реабілітації інваліда, керівництво підприємства має виконати цю вимогу в обов’язковому
порядку. Якщо її не вказано і в рекомендаціях МСЕК, роботодавець повинен встановити працівнику-інваліду робочий час такої
тривалості, про яку він просить. Для цього
працівник-інвалід має подати заяву про встановлення неповного робочого часу і конкретно зазначити, яким чином він бажає, щоб це
відбувалося: шляхом зменшення тривалості
щоденної роботи або кількості днів роботи
протягом тижня, чи одночасно шляхом зменшення і кількості робочих годин упродовж
дня, і кількості робочих днів упродовж тижня.
На підставі такої заяви керівник підприємства
видає відповідний наказ.
До пільгових умов праці може бути віднесено скорочений робочий день. Але слід зауважити, що тривалість скороченого робочого
часу для працівників-інвалідів не встановлена
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жодним законодавчим актом: ані статтею 51
КЗпП, якою визначено перелік працівників, що
мають право на скорочений робочий час, ані
спеціальним Законом № 875.
Разом з тим частиною п’ятою статті 51
КЗпП передбачено, що для учителів, лікарів та
інших категорій працівників законодавством
встановлюється скорочена тривалість робочого часу. До категорії «інші» можна було б
віднести й інвалідів, але встановлення скороченого робочого часу тривалістю 6 годин на
добу (36 годин на тиждень) має місце лише
для інвалідів I та II груп, які працюють на підприємствах, у цехах та на дільницях, призначених для використання праці інвалідів, якщо
вони не користуються правом на одержання
більш високих пільг. Це питання обумовлено
пунктом 6 постанови Ради Міністрів СРСР
«Про заходи щодо подальшого вдосконалення використання праці пенсіонерів за віком та
інвалідів у народному господарстві і пов’язані
з цим додаткові пільги» від 14 вересня 1973 р.
№ 674. До таких підприємств, наприклад,
можна віднести навчально-виробничі підприємства товариств глухих.
Варто також враховувати, що відповідно
до статті 91 КЗпП підприємства, організації
мають право встановлювати пільги для будьякого кола працівників. Тому зважаючи на цю
норму та за умови внесення її до колективного
договору, роботодавець має право встановити
працівнику-інваліду скорочену тривалість робочого часу. Наголосимо, що його встановлення в даному випадку вважається правом роботодавця, а не обов’язком;
 залучати працівника-інваліда до роботи
в нічний час та до робіт понад норму робочого
часу можна тільки за його згодою (ст. 55 і 63
КЗпП) та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;
 якщо працівнику-інваліду важко працювати на робочому місці чи посаді, куди його
працевлаштовано, то за його бажанням і можливості в керівництва підприємства його може
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бути переведено на іншу, більш легшу, роботу
(ст. 170 КЗпП);
 якщо стан здоров’я працівника-інваліда
перешкоджає виконанню його трудових
обов’язків, він має право достроково припинити укладений з ним строковий трудовий
договір (ст. 39 КЗпП);
 у разі скорочення чисельності або штату
працівників інваліди війни та працівники-інваліди, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання,
мають переважне право залишитися на роботі
за умови рівної з іншими працівниками продуктивності праці та кваліфікації (ст. 42 КЗпП);
 для працівників-інвалідів передбачено
щорічні відпустки більшої тривалості. Зокрема, 30 календарних днів — для інвалідів І та ІІ
груп та 26 календарних днів — для інвалідів ІІІ
групи (ст. 6 Закону № 504/96);
 за бажанням працівника-інваліда протягом року йому може бути надано додаткову
відпустку без збереження заробітної плати
тривалістю 60 календарних днів, якщо працівник має І або ІІ групу інвалідності, та 30 календарних днів, якщо працівник має ІІІ групу інвалідності;
 за бажанням працівник-інвалід може
поділити свої відпустки й використати їх частинами протягом року. Також нарівні з іншими
працівниками він має право на неоплачувану
відпустку за згодою сторін тривалістю не більше 15 календарних днів (ст. 26 Закону
№ 504/96);
 у перший рік роботи працівник-інвалід
має право отримати щорічну відпустку повної
тривалості до закінчення шестимісячного терміну роботи в будь-який зручний для нього
час (ст. 10 Закону № 504/96).

Робоче місце інваліда
Вимоги та особливості організації робочого
місця для інваліда визначені статтею 18 За-
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кону № 875. Підприємство, приймаючи на роботу інваліда, зобов’язане створити для нього
робоче місце, в т. ч. спеціальне робоче місце,
з урахуванням його індивідуальної програми
реабілітації. Це означає, що інваліда можна
приймати як на звичайне робоче місце, так і
на спеціальне, — якщо це необхідно у зв’язку з
конкретним захворюванням працівника-інваліда або за рекомендаціями МСЕК.
Зауважимо, що на сьогодні законодавство
не містить жодних нормативно-правових актів, які б визначали, як правильно облаштувати
спеціальні робочі місця для інвалідів. Також не
врегульовано механізму проведення атестації
робочих місць для такої категорії працівників.
Тому в цьому питанні підприємствам залишається орієнтуватися на рекомендації МСЕК та
побажання працівника-інваліда щодо зручності роботи. Головне, щоб умови його праці
відповідали вимогам індивідуальної програми
реабілітації. Наприклад, якщо в довідці МСЕК
зазначено, що особі протипоказано переохолодження або перегрів організму, такого
працівника не можна приймати на роботу,
пов’язану з постійним перебуванням поза приміщенням.

Дотація від держави на створення
робочих місць для інвалідів
Статтею 181 Закону № 875 визначено, що
Державна служба зайнятості за рахунок Фонду може надавати роботодавцям дотацію на
створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у Державній службі
зайнятості. Тобто якщо хтось з інвалідів працездатного віку стоїть на обліку в Державній
службі зайнятості як безробітний, а підприємство може надати йому робоче місце, останнє
може отримати спеціальну дотацію за рахунок
коштів Фонду на створення робочого місця
для цього інваліда. Процедуру надання дотації
визначено Порядком № 1836.
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Щоб отримати дотацію, підприємство має
бути зареєстроване в територіальному органі
Пенсійного фонду як платник єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, оскільки вона надається за місцем такої реєстрації (абзац перший п. 3 Порядку № 1836).
Дотація надається за умови, що з інвалідом, який працевлаштований на спеціальне
робоче місце за направленням центру зай
нятості, протягом двох років з дня його працевлаштування трудовий договір не буде
розірвано за угодою сторін чи з ініціативи
роботодавця у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці, в т. ч. шляхом реорганізації або перепрофілювання підприємства,
скорочення чисельності працівників (абзац
другий п. 3 Порядку № 1836).
Згідно з пунктом 4 Порядку № 1836 дотація не надається підприємствам, які:
 не зареєстровані в територіальному відділенні Фонду;
 не зареєстровані як платники єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 не подавали територіальному відділенню Фонду звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за останній звітний рік;
 мають на день звернення заборгованість
зі сплати податків, зборів та єдиного соціального внеску, адміністративно-господарських
санкцій за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів, нараховану пеню та щодо яких застосовані протягом останніх трьох місяців фінансові санкції у
зв’язку з наявністю зазначених видів заборгованості;
 скорочували протягом останнього року
чисельність працюючих інвалідів більше ніж
на 10 %;
 не забезпечили належного виконання
умов укладеного з територіальним відділенням Фонду попереднього договору про надання дотації (у разі його наявності), згідно з яким
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роботодавцю вже надавалися кошти Фонду
для працевлаштування та реабілітації інвалідів.
Отже, тільки в разі виконання всіх цих умов
підприємство має право на отримання дотації.
Щоб реалізувати його, воно повинно подати
територіальному відділенню Фонду такі документи:
 письмову заяву про отримання дотації;
 видану центром зайнятості довідку про
те, що чисельність інвалідів за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний інвалід, не скорочувалася на підприємстві протягом останнього року більш як на
10 %;
 видане центром зайнятості направлення
на працевлаштування із зазначенням письмової згоди роботодавця на прийняття інваліда
на спеціальне робоче місце;
 розрахунок розміру дотації, що включає
вартість устаткування, технічного обладнання
або його виготовлення, надання послуг з його
доставки в межах території України, монтажу,
пусконалагоджувальних робіт;
 довідку органів державної податкової
служби про відсутність на день звернення заборгованості зі сплати податків і зборів.
Після прийняття рішення про надання підприємству дотації територіальне відділення
Фонду та центр зайнятості укладають з ним
протягом 10 робочих днів договір (п. 10 Порядку № 1836). У ньому, зокрема, зазначають:
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (реєстрації) інваліда, прийнятого на роботу за направленням центру зайнятості; його
професію (спеціальність), кваліфікацію та посаду, на яку його працевлаштовано; порядок,
строки та розмір перерахування роботодавцю
дотації; дату прийняття інваліда на постійну
роботу на створене спеціальне робоче місце;
строк дії договору; відповідальність сторін за
порушення умов договору.
Якщо роботодавець за своєю ініціативою
розірве трудовий договір з інвалідом до закінчення двох років з дня прийняття його на
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роботу (у зв’язку з реорганізацією підприємства, скороченням чисельності працівників,
за угодою сторін або внаслідок невиконання
роботодавцем законодавства про працю), він
має наступного дня після розірвання трудового договору з інвалідом письмово повідомити про це територіальне відділення Фонду та
центр зайнятості й протягом 10 робочих днів
повернути отриману дотацію в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на
споживчі товари за період отримання дотації
(п. 11 Порядку № 1836).

Відповідальність роботодавця
За невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів для роботодавця
передбачена відповідальність у вигляді адміністративно-господарських санкцій та пені (ст. 20
Закону № 875). Розмір санкцій становить:

За невиконання нормативу
робочих місць для
працевлаштування інвалідів для
роботодавця передбачена
відповідальність у вигляді
адміністративно-господарських
санкцій та пені
 50 % середньорічної заробітної плати по
підприємству за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом, — якщо на підприємстві працює
від 8 до 15 осіб;
 100 % середньорічної заробітної плати
по підприємству за кожне робоче місце, не
зайняте інвалідом, — якщо на підприємстві
працює понад 15 осіб.
Винятком є тільки підприємства, установи,
організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету.
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Роботодавці повинні самостійно обчислити
суму штрафу та сплатити її відділенням Фонду за місцем державної реєстрації до 15 квітня
року, що настає за роком, у якому відбулося
порушення нормативу (частина четверта ст. 20
Закону № 875).
Щоб показати, як правильно розрахувати
суму санкцій, використаємо умови прикладу 2, згідно з якими у 2016 р. СЧШП на підприємстві становила 57 осіб, а норматив робочих
місць для інвалідів — дві особи. Припустимо,
що фактично в 2016 р. на цьому підприємстві
було працевлаштовано одного інваліда. У такому випадку йому потрібно сплатити фінансову санкцію за одне робоче місце, не зайняте
інвалідом. Для цього слід обчислити середню
річну заробітну плату по підприємству, включивши до розрахунку зарплати всіх працівників за рік та поділивши отриманий результат на
кількість працівників.
Якщо підприємство порушить строк сплати
санкцій, доведеться сплатити ще й пеню. Відповідно до частини другої статті 20 Закону № 875
пеня нараховується в розмірі 120 % річних облікової ставки Національного банку України,
що діяла на час сплати, за кожний календарний
день прострочення строку сплати санкцій.
Звертаємо увагу, що на адміністративногосподарські санкції, пов’язані з невиконанням нормативу робочих місць для інвалідів,
строки давності не поширюються. Тобто загальний строк давності для адміністративногосподарських санкцій (шість місяців із дня
виявлення порушення) у даному разі «не працює».
Крім зазначеного, за порушення порядку
працевлаштування інвалідів передбачена відповідальність і безпосередньо для посадових
осіб. Так, за невиконання нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів, неподання звіту за формою № 10-ПІ на них накладається адміністративний штраф у розмірі від
10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн) на підставі
статті 1881 КУпАП.
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Звіт про зайнятість і
працевлаштування інвалідів
Щороку до 1 березня підприємства, в яких працює понад вісім працівників, повинні подавати
(надсилати рекомендованим листом) відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, Звіт про
зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ, затвердженою Наказом № 42.
Процедуру подання такого звіту визначає
Порядок № 70-2. Згідно з пунктом 2 цього Порядку датою надходження звіту про зайнятість
і працевлаштування інвалідів вважається дата
подання роботодавцем звіту до відділення
Фонду, а в разі надсилання його поштою —
дата на поштовому штемпелі.
Жодних труднощів під час заповнення звіту
зазвичай не виникає, особливо якщо користуватися Інструкцією щодо заповнення форми
№ 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і праце
влаштування інвалідів», затвердженою Наказом № 42. Отже:
 у рядку «01» відображається середньо
облікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, яка визначається відповідно до пункту 3.2 Інструкції № 286;
 у рядку «02» вказується фактична середньооблікова кількість працевлаштованих на
підприємстві інвалідів;
 у рядку «03» зазначається кількість інвалідів, які повинні працювати на підприємстві
відповідно до нормативу робочих місць. Тобто для підприємств, у яких працює від 25 осіб,
показник цього рядка визначається шляхом
множення показника рядка «01» на 4 %, а для
підприємств, де працює від 8 до 25 осіб, він дорівнює одиниці;
 у рядку «04» відображається сума фактично нарахованої за звітний рік всім штатним
працівникам, врахованим у рядку «01», заробітної плати. Звертаємо увагу, що цей показник зазначається у тис. грн;
 у рядку «05» вказується середньорічна
заробітна плата з розрахунку на одного пра-
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цівника: вона зазначається у гривнях. Для обчислення цього показника потрібно показник
рядка «04» помножити на 1000 (щоб перевести
в гривні) та поділити на показник рядка «01»;
 у рядку «06» зазначається сума коштів
адміністративно-господарських санкцій, яку
повинен сплатити роботодавець у разі неви-

конання нормативу. Так, якщо на підприємстві
працює 15 і більше осіб, показник цього рядка
обчислюється таким чином: (рядок «03» – рядок «02») × рядок «05». Підприємства з чисельністю працюючих від 8 до 15 осіб цей показник
розраховують шляхом ділення показника рядка «05» на 2. 

Додаток
Зразок заповнення Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів
Звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів
за 2016 рік
(витяг)
<...>
Кількість працівників та фонд оплати праці
Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)
з них: середньооблікова кількість штатних
працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)
Кількість інвалідів — штатних працівників,
які повинні працювати на робочих місцях,
створених відповідно до вимог статті 19
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)
Фонд оплати праці штатних працівників (тис.
грн)
Середньорічна заробітна плата штатного
працівника (грн)
Сума адміністративно-господарських санкцій
за невиконання нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів (грн)

Код рядка

Фактично
за рік

01

57

02

2

03

2

04

2736

05

48 000

06

—

<...>
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трудові книжки: практикум

Ярослава Паньків,

консультант з кадрових питань

Трудова книжка як

основний документ про працю
У статті розглянемо вимоги щодо заповнення та внесення записів про
прийняття на роботу до трудової книжки працівника

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 постанова КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301 (далі —
Постанова № 301);
 постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня
2012 р. № 456» від 25 грудня 2013 р. № 955 (далі — Постанова № 955);
 наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного
обліку особового складу» від 27 жовтня 1995 р. № 277 (далі — Наказ № 277);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП).

В

Україні нові зразки бланків трудової
книжки та вкладиша до неї було затверджено Постановою № 301. Нині основ
ним документом, яким встановлено
правила заповнення трудових книжок, внесення
записів про прийняття на роботу, звільнення,
нагородження, заохочення тощо, є Інструкція
№ 58.
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Кому і в яких випадках видаються
трудові книжки
Ведення трудових книжок, у яких має фіксуватися
вид роботи, яку виконує працівник, передбачено
КЗпП. Так, відповідно до статті 48 цього Кодексу:
«Трудова книжка є основним документом
про трудову діяльність працівника.
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Історична довідка
Протягом майже 90 років основним документом, який підтверджував і підтверджує тривалість, вид, кваліфікацію, спеціалізацію та якість
трудової діяльності особи була й поки що залишається трудова книжка. Свою історію вона
веде ще з XVIII ст., коли у Великій Британії та
Франції було запроваджено документ, в якому
власники фабрик, заводів, мануфактур фіксували відомості про роботу, яку виконував працівник. До того ж наступний роботодавець міг і
не взяти його без такого документа на роботу.
Тому слід було дбати, щоб він не містив інформації, яка б завадила працевлаштуватися на новому місці.
На теренах Росії через рік після жовтневого
перевороту царські паспорти було скасовано й
замість посвідчення особи запроваджено трудові книжки. У вересні 1926 р. відповідно до постанови Раднаркому трудові книжки були трансформовані в «трудові списки», які проіснували
до кінця 1938 р. Згідно з постановою Раднаркому Союзу РСР від 20 грудня 1938 р. було знову
запроваджено трудові книжки:
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі,
організації або у фізичної особи понад п’ять
днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню, студентів вищих та

Увага!
Трудові книжки не ведуться на осіб, які працюють за договорами цивільно-правового
характеру (договором підряду, договором
про надання послуг тощо). На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки
ведуться лише за місцем основної роботи.
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«З метою впорядкування обліку робітників і
службовців на підприємствах і в установах Рада
народних комісарів Союзу РСР постановляє:
1. Ввести з 15 січня 1939 року для робітників і службовців усіх державних і кооперативних
підприємств і установ трудові книжки, які видаються адміністрацією підприємства (установи).
2. У трудові книжки вносити такі відомості
про власника трудової книжки: прізвище, ім’я та
по батькові, вік, освіта, професія і відомості про
його роботу, про перехід його з одного підприємства (установи) на інше, про причини такого
переходу, а також про одержувані ним заохочення та нагородження.
3. Затвердити форму трудової книжки.
<…>
14. Незаконне користування трудовими
книжками, передача їх іншим особам, підробка
та підчистка караються в кримінальному порядку…».
Згодом до вказаної вище постанови неодноразово вносилися зміни, з’являлися нові нормативні документи, які регулювали правила видачі, оформлення та зберігання трудових книжок
працівників.
учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві,
в установі, організації.
Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше
п’яти днів після прийняття на роботу. Студентам вищих та учням професійно-технічних
навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше тижневого строку після
початку проходження стажування (п. 2.2 Інструкції № 58).
До трудової книжки заносяться відомості
про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в
роботі на підприємстві, в установі, організації;
відомості про стягнення до неї не заносяться».
Такі ж вимоги передбачено і пунктом 1.1 Інструкції № 58. Трудові книжки ведуться також
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на сезонних і тимчасових працівників, іноземців
та осіб без громадянства, працевлаштованих
в Україні в установленому порядку. Питання,
пов’язані з порядком ведення трудових книжок,
їх зберігання, виготовлення, забезпечення та обліку, також регулюються Постановою № 301.

Вимоги щодо забезпечення
бланками трудових книжок
Роботодавець зобов’язаний мати необхідну кількість бланків трудових книжок і вкладишів до
них (п. 6.3 Інструкції № 58), а також забезпечити
ведення на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) книги обліку бланків
трудових книжок і вкладишів до них. Обов’язки
щодо ведення Книги обліку бланків трудових
книжок і вкладишів до них (типова форма № П-9,
затверджена Наказом № 277) зазвичай покладають на бухгалтерію підприємства, оскільки
трудові книжки належать до матеріальних цінностей, придбанням і обліком яких опікується
вказаний підрозділ.
Відповідно до пункту 7.2 Інструкції № 58
бланки трудових книжок і вкладишів до них
зберігаються в бухгалтерії підприємства як
документи суворої звітності та видаються за
заявкою у підзвіт особі, відповідальній за ведення трудових книжок. Звертаємо вашу увагу,
що Постановою № 955 до пункту 3 Постанови
№ 301 було внесено зміни: слова «як документи
суворої звітності» виключено. Отже, з 25 грудня 2013 р. (часу набуття чинності Постановою
№ 955) трудові книжки не є документами суворої звітності.

Вимоги до заповнення
Трудові книжки мають заповнюватися у відповідних частинах і розділах українською та російською мовами (п. 2.1 Інструкції № 58). Однак відповідно до статті 10 Конституції України офіційне
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діловодство ведеться українською (державною)
мовою, тому записи до трудових книжок рекомендується вносити державною мовою.
Заповнюють трудову книжку кульковою ручкою або чорнилами чорного, синього чи фіолетового кольорів. Записи у графі 2 трудової книжки
«Дата» (прийняття на роботу, переведення на іншу
роботу, звільнення, внесення записів тощо) виконують арабськими цифрами (число і місяць —
двозначними): «02.03.2010».
Записи про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу, присвоєння розрядів, рангів, нагородження, заохочення, звільнення
вносять до трудових книжок на підставі наказу
(розпорядження) не пізніше тижневого строку, а
в разі звільнення — у день звільнення. Ці записи
мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Якщо до трудової книжки вносять записи про переведення чи звільнення, обов’язково
вказують підставу прийнятого рішення — відповідний пункт і/або статтю закону.
Записи про назву роботи (професію, посаду), на яку приймають чи переводять працівника, мають відповідати вимогам КП.
Із кожним записом про прийняття на роботу,
переведення на іншу постійну роботу, звільнення, що вноситься до трудової книжки, її власник
повинен бути ознайомлений під підпис в особовій картці працівника за формою № П-2, затвердженою наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України
«Про затвердження типової форми первинного
обліку № П-2 «Особова картка працівника» від
25 грудня 2009 р. № 495/656.
Під час внесення запису до трудової книжки
зазначають, що працівника прийнято:
 на сезонну роботу;
 на тимчасову роботу;
 за контрактом;
 за конкурсом.
У трудовій книжці не вказують умов трудового договору щодо:
 укладення строкового трудового договору або договору про виконання певної роботи;

85

трудові книжки: практикум

 укладення договору про повну матеріальну відповідальність;
 встановлення строку випробування;
 індивідуального режиму робочого часу;
 суміщення посад (професій).

Оформлення трудової книжки
(первинне)
Під час працевлаштування працівники зобо
в’язані подати трудову книжку, оформлену в
установленому порядку. Особи, які вперше
шукають роботу і не мають трудової книжки,
пред’являють паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, військовий квиток (п. 1.4 Інструкції № 58).

Працівникам, які приймаються на
роботу вперше, трудова книжка
оформляється не пізніше п’яти
днів після прийняття на роботу
Працівникам, які приймаються на роботу
вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. Студентам вищих та учням професійно-технічних
навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування.
До трудової книжки вносять:
 відомості про працівника: прізвище, ім’я
та по батькові, дату народження;
 відомості про роботу, переведення на
іншу постійну роботу, звільнення;
 відомості про нагородження та заохочення: про нагородження державними нагородами
України та відзнаками України, заохочення за
успіх у роботі та інші заохочення відповідно до
чинного законодавства України;
 відомості про відкриття, на які видано
дипломи, про використані винаходи і раціоналі-
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заторські пропозиції та виплачені у зв’язку з цим
винагороди.
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, без
скорочення та заміни імені й по батькові ініціалами) та дату народження записують на підставі паспорта або свідоцтва про народження. Тут
же вказують дату заповнення трудової книжки.
Зазначені відомості засвідчують підписом працівника.
Першу сторінку (титульний аркуш) трудової
книжки підписує посадова особа, відповідальна
за її видачу, і ставиться печатка підприємства
або кадрової служби (додаток 1).

Внесення записів про прийняття
на роботу
Запис про прийняття на роботу (призначення на
посаду) вноситься до розділу «Відомості про
роботу» трудової книжки в такому порядку:
 у графі 3 як заголовок записують повне
найменування підприємства;
 у графі 1 нижче заголовка зазначають порядковий номер запису;
 у графі 2 вказують дату прийняття на
роботу (фактичну дату, коли працівник відповідно до наказу повинен приступити до роботи);
 у графі 3 записують назву посади (роботи) або професії відповідно до професійної
назви роботи, зазначеної в КП, а також розряд
(категорію) та назву структурного підрозділу
(відділу, цеху тощо);
 у графі 4 зазначають номер і дату наказу
(розпорядження).
Якщо для працівника ця робота є першою, окремим рядком у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок вказується
повне найменування підприємства, установи, організації.
Зразки записів до трудової книжки про
прийняття працівника на роботу наведено в
додатку 2.
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Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша трудової книжки
Герб
України АА № 327439
Трудова книжка
Прізвище Шевченко___________________
_____________________________________
_____________________________________
Ім’я Антон___________________________
По батькові Миколайович______________
Дата народження 18 листопада 1995 року
(число, місяць, рік)

Дата заповнення «20» березня 2015 р.
Підпис власника книжки Шевченко
Підпис особи, відповідальної
за видачу трудових книжок
М. П. ___Харченко___
(розбірливо)

Додаток 2

Зразки записів про прийняття на роботу
Прийняття на основну роботу на невизначений строк з нормальною тривалістю робочого часу

14

01

Публічне акціонерне товариство «Мрія»
07 2016 Прийнято монтажником електронновимірювальної та спеціальної
апаратури 5-го розряду дільниці № 2

№ 2 (121) лютий 2017

Наказ від
30.06.2016 № 73-П
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Призначення керівника акціонерного товариства за рішенням загальних зборів акціонерів

8

13

Публічне акціонерне товариство «Техновимір»
10 2016 Призначено директором за контрактом

Наказ від
12.10.2016 № 71-П

Прийняття на роботу за контрактом

6

17

Київський резерв провідників Південно-Західної залізниці
Наказ від
10 2016 Прийнято інструктором за контрактом
13.10.2016 № 51-П

Прийняття на роботу за конкурсом

14

88

15

Київський національний економічний університет
08 2016 Призначено старшим викладачем кафедри міжнародної Наказ від
12.08.2016 № 67-П
економіки і менеджменту, обраним за конкурсом
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Прийняття на тимчасову роботу

15

18

Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід»
Наказ від
03 2016 Прийнято слюсарем 4-го розряду
14.03.2016 № 19-П
цеху № 4 тимчасово
Прийняття на сезонну роботу

17

20

Санаторій «Берізка»
05 2016 Прийнято на сезонну роботу сторожем
на оздоровчий період

Наказ від
19.05.2016 № 26-П

Прийняття на роботу неповнолітнього

1

21
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Публічне акціонерне товариство «Техноімпорт»
01 2016 Прийнято кур’ ром

Наказ від
19.01.2016 № 4-П
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Прийняття на роботу з виконанням роботи вдома

14

18

Товариство з обмеженою відповідальністю «Літо»
Наказ від
11 2016 Прийнято на роботу диспетчером
14.11.2016 № 64-П
з виконанням роботи вдома
Прийняття на роботу особи, направленої для проходження альтернативної служби

4

20

Товариство з обмеженою відповідальністю «Липки»
Наказ від
05 2016 Прийнято монтажником будівельним 3-го розряду для
проходження альтернативної служби відповідно до ст. 13 17.05.2016 № 19-П
Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»

Прийняття на роботу з установленням строку випробування

5

90

19

Державне підпри мство «Укрресурс»
08 2016 Прийнято слюсарем-електромонтажником
4-го розряду механічного цеху

Наказ від
18.08.2016 № 51-П
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Прийняття на роботу з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність

16

Приватне підпри мство «Ніка»
01 2016 Прийнято комірником складу № 4

28

Наказ від
26.01.2016 № 12-П

Прийняття на роботу з неповним робочим днем

18

25

Державне підпри мство «НДІ біоресурсів»
11 2016 Прийнято на роботу фахівцем І категорії
експериментальної лабораторії

Наказ від
24.11.2016 № 71-П

Прийняття на роботу на період відсутності основного працівника за строковим трудовим договором

17

24

Публічне акціонерне товариство
«Завод керамічних виробів»
Призначено на посаду економіста І категорії відділу
11 2016 економічного аналізу
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Наказ від
21.11.2016 № 56-п
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Прийняття на роботу для виконання певної роботи за строковим трудовим договором

11

03

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект»
Наказ від
02 2016 Призначено на посаду керівника проектів та програм
02.02.2016 № 11-П
у сфері матеріального виробництва
Прийняття на роботу на визначений строк

14

16

Харківський театр для дітей та юнацтва
09 2016 Прийнято гардеробником

Наказ від
13.09.2016 № 27-П

Прийняття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства

11

92

22

Публічне акціонерне товариство «Фазан»
01 2016 Прийнято на роботу економістом І категорії відділу
організації праці і заробітної плати в порядку
переведення з ТОВ «Бриг»

Наказ від
20.01.2016 № 11-П
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трудові книжки: практикум

Додаток 3
Зразок Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
_________________________________________________________

Обкладинка

(найменування підприємства, установи, організації)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

00000000

Код за ДКУД

0000000

Книга обліку
руху трудових книжок і вкладишів до них
Розпочато _____________
Закінчено ______________
____________________________________________
Внутрішня частина (розворот книги)
Дата прийому або
Посада, професія
Прізвище,
НаймеДата і номер
заповнення трудової
працівника, який
ім’я
та
по
нування
документа,
на
чи вкладиша
здав або на якого структур№ з/п книжки до
батькові
підставі якого
неї
заповнена
трувласника труного під- прийнято працівчисло місяць рік дової книжки дова книжка чи
розділу
ника
вкладиш
1
...
4

2

3

20

01

4

5

6

7

2016 Дудник Петро економіст І катеВасильович
горії

8

відділ
Наказ від
організації 20.01.2016
праці і за- № 11-П
робітної
плати

...
Розписка відповідальСерія і номер
ної особи, яка прийматрудової книжки
ла або заповнювала
чи вкладиша до
трудову книжку чи
неї
вкладиш
9
10
...
Марченко
АА № 667461

Сума, отримана
при виписці трудової книжки чи
вкладиша до неї
11

Дата і підстава
видачі працівнику трудової
книжки при
звільненні
12

Розписка працівника в отриманні трудової
книжки
13

...
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Реєстрація трудових книжок
Відповідно до пункту 7.1 Інструкції № 58 на
підприємстві має вестися Книга обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них, типову форму № П-10 якої затверджено Наказом
№ 277. Зазвичай записи до неї вносить кадрова служба, де вона й зберігається, але може

Увага!
Ведення, облік та зберігання трудових книжок наказом керівника підприємства покладається на одного з працівників кадрової
служби (якщо це не передбачено його посадовою інструкцією), а в разі її відсутності —
на іншу посадову особу.
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вестися й іншим підрозділом підприємства,
який оформлює прийняття та звільнення працівників. У цій Книзі реєструються всі трудові
книжки, прийняті від працівників під час влаштування на роботу, а також трудові книжки
та вкладиші до них із записом серії та номера,
що видані працівникам знову* (додаток 3). Зазначена Книга має бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом керівника та
печаткою підприємства.
Трудові книжки доцільно зберігати в сейфі
за алфавітом (на великих підприємствах — за
структурними підрозділами та за алфавітом).
* Мається на увазі, що в разі невірного первинного заповнен
ня трудової книжки або вкладиша до неї (псування бланків) роботодавець видає нову трудову книжку, а отже, вона видається
«знову».

Кадровик України

Діловодство

Олена Замкова,

консультант з архівної справи та
документознавства,
канд. іст. наук, старш. наук. співробітник

Вимоги

до оформлення положень
Продовжуємо цикл публікацій, присвячений оформленню найпоширеніших видів організаційних документів. Цього разу пропонуємо ознайомитися з вимогами до оформлення положення про юридичну особу та положення про структурний підрозділ юридичної особи
Продовження. Початок у № 1/2017

П

оложення — це організаційний документ, що визначає статус, компетенцію, права й обов’язки, організацію
роботи, порядок створення, реорганізації та ліквідації державних органів, органів місцевого самоврядування, деяких інших
установ, підприємств і організацій (далі —
юридична особа), їх окремих структурних
підрозділів, а також різних комісій, комітетів
і рад. Крім того, різновидами положень є такі,
які регламентують сукупність організаційних,
трудових та інших відносин з певних питань
діяльності, як-от: Положення про оплату праці, Положення про преміювання, Положення
про проведення атестації працівників тощо.

Загальні вимоги до розроблення
положення про юридичну особу
Положення про юридичну особу ― це організаційний документ, у якому визначаєть-
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ся правовий статус, завдання, функції, права,
обов’язки, порядок діяльності відповідної юридичної особи. Положення бувають типові (примірні) та індивідуальні.
Типові (примірні) положення розробляють юридичні особи вищого рівня для системи підпорядкованих ним юридичних осіб.
Індивідуальні положення складають для
конкретних юридичних осіб та подають на
затвердження до органу вищого рівня. Індивідуальне положення про юридичну особу

Увага!
На підставі положення про юридичну особу
діють переважним чином державні бюджетні установи. Діяльність усіх інших юридичних осіб регламентується статутом, вимоги
до оформлення якого було розглянуто в
попередньому номері журналу.
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Додаток 1
Уніфікована форма положення про юридичну особу

Код ДКУД _______
ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________________
(назва виду документа (із зазначенням
найменування юридичної особи), яким
затверджено положення)

_____________ № __________

ПОЛОЖЕННЯ
про _____________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права та обов’язки.
5. Керівництво.
6. Колегіальний та дорадчі органи.
7. Майно та засоби (кошти).
8. Контроль та перевірка діяльності.
9. Взаємовідносини (зв’язки) з іншими юридичними особами.
10. Реорганізація та ліквідація.
__________________________ _________________
(найменування посади особи,
відповідальної за підготовку
положення)

(особистий підпис)

________________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи
Гриф погодження (за потреби)
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оформлюють як додаток до розпорядчого
документа на стандартних аркушах паперу
формату А4 з кутовим або поздовжнім розташуванням постійних реквізитів (додаток 1).

Склад реквізитів положення
про юридичну особу
Положення про юридичну особу максимально може мати такі реквізити:
 код форми документа за Державним
класифікатором управлінської документації
(далі — ДКУД);
 гриф затвердження;
 назва виду документа (ПОЛОЖЕННЯ);
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
 візи;
 гриф погодження.

Особливості оформлення реквізитів
положення про юридичну особу
Під час оформлення положення про юридичну особу слід мати на увазі, що:
 положення про юридичну особу підлягає затвердженню розпорядчим документом
юридичної особи вищого рівня та є додатком
до цього розпорядчого документа або безпосередньо керівником юридичної особи вищого рівня з оформленням відповідного грифу
затвердження;
 у заголовку до тексту положення про
юридичну особу зазначають повне найменування юридичної особи;
 текст положення може складатися з розділів*, які, у свою чергу, поділяються на пункти та підпункти й нумеруються арабськими
цифрами;
 підписує положення посадова особа, яка є
відповідальною за розроблення цього документа;
 візують положення відповідні посадові
особи, передусім керівники правової, фінан* У пропонованій формі наведено приблизні назви розділів.
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сової та за потреби інших служб юридичної
особи;
 за необхідності встановлення відповідності
положення законодавству здійснюють його зов
нішнє погодження з іншою(-ими) юридичною
(-ими) особою(-ами) вищого рівня. У такому разі
в положенні обов’язково оформлюють гриф погодження.

Увага!
Специфікою положення про юридичну
особу є те, що цей організаційний документ
завжди є додатком до відповідного розпорядчого документа, яким він затверджується. Саме тому в положенні про юридичну
особу не оформлюють такі обов’язкові для
переважної більшості інших організаційних
документів реквізити, як: дата документа,
його реєстраційний індекс, місце видання
або складення документа.

Загальні вимоги до розроблення
положення про структурний
підрозділ
Положення про структурний підрозділ ― це
організаційний документ, який встановлює
порядок діяльності структурного підрозділу
юридичної особи.
Положення про структурні підрозділи
розробляють для юридичних осіб, що мають
внутрішню організаційну структуру. Необхідність розроблення таких положень передбачена частиною другою статті 64 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р.
№ 436-IV, відповідно до якої функції, права
та обов’язки структурних підрозділів юридичних осіб визначаються положеннями про
них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом або іншими установчими документами.
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Додаток 2
Уніфікована форма положення про структурний підрозділ юридичної особи
Код ДКУД _______
_____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________________
(назва виду документа (із зазначенням
найменування юридичної особи), яким
затверджено положення)

_____________ № __________

ПОЛОЖЕННЯ
про _____________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу*)

1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права та обов’язки.
5. Керівництво.
6. Організація роботи.
7. Взаємовідносини (зв’язки) з іншими підрозділами.
________________________

(найменування посади
керівника структурного підрозділу)

_________________
(особистий підпис)

_____________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи
* Відділення, філія, представництво або інший структурний підрозділ, що не має статусу юридичної
особи та здійснює свою діяльність від імені юридичної особи — резидента.
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Проект положення про структурний підрозділ складає керівник цього підрозділу або інший
працівник підрозділу за дорученням керівника.
Положення про структурний підрозділ
оформлюють на загальному бланку юридичної особи або на стандартних аркушах паперу
формату А4 з кутовим або поздовжнім розташуванням реквізитів (додаток 2).

Склад реквізитів положення
про структурний підрозділ
Положення про структурний підрозділ має
такі реквізити:
 найменування юридичної особи;
 код форми документа за ДКУД;
 назва виду документа (ПОЛОЖЕННЯ);
 гриф затвердження документа;
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
 візи.

Особливості оформлення реквізитів
положення про структурний підрозділ
Під час оформлення положення про структурний підрозділ слід мати на увазі, що:
 положення про структурний підрозділ
підлягає затвердженню розпорядчим документом керівника юридичної особи з оформленням відповідного грифу затвердження і є
додатком до цього розпорядчого документа;
 назва виду документа поєднується із
заголовком до тексту документа, в якому зазначають повне найменування структурного
підрозділу, що має відповідати найменуванню, зазначеному в структурі та штатній чисельності юридичної особи, наприклад: «ПОЛОЖЕННЯ про відділ кадрів»;
 текст положення складається з розділів,
кожний з яких може бути поділено на підрозділи, пункти та підпункти, які нумерують арабськими цифрами;
 підписує положення про структурний
підрозділ керівник цього підрозділу;
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 візують положення про структурний підрозділ зацікавлені посадові особи (найчастіше
заступник керівника юридичної особи, що відповідає за напрями діяльності цього структурного підрозділу, керівники правової, кадрової,
фінансової служб юридичної особи).

Особливості оформлення тексту
положення про структурний підрозділ
Текст положення про структурний підрозділ містить такі обов’язкові розділи:
1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права та обов’язки.
5. Керівництво.
6. Організація роботи.
7. Взаємовідносини (зв’язки) з іншими підрозділами.
У розділі «Загальні положення» вказують
повне найменування структурного підрозділу, його місце в організаційній структурі, ступінь самостійності, підпорядкування — органу
управління або посадовій особі, наприклад, одному із заступників керівника юридичної особи. У цьому розділі наводять перелік основних
нормативно-правових актів, якими структурний підрозділ керується у своїй діяльності, зазначають його внутрішню структуру (наявність
секторів, груп, інших видів підрозділів). У цьому розділі можна відзначити, що структурний
підрозділ має бланк і печатку (за їх наявності).
У розділі «Основні завдання» узагальнено
формулюють завдання структурного підрозділу.
Розділ «Функції» є основним у положенні
та має містити всебічну характеристику діяльності структурного підрозділу, докладний
перелік усіх функцій, які мають забезпечувати
вирішення його основних завдань.
У розділі «Права та обов’язки» перелічують права, надані структурному підрозділу
для реалізації покладених на нього функцій.
У разі зазначення прав важливо вказати їх
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відповідність чинному законодавству, що рег
ламентує внутрішню діяльність юридичної
особи. У другій частині цього розділу йдеться
про обов’язки структурного підрозділу, тому
не буде зайвим, якщо обов’язки будуть деталізовані з урахуванням особливостей роботи
структурного підрозділу.
Розділ «Керівництво» містить найменування посади керівника підрозділу, вимоги до рівня його освіти та стажу роботи. Якщо посадові
обов’язки керівників структурних підрозділів
у відповідній юридичній особі не регламентуються окремими документами (посадовими
інструкціями), то в цьому розділі описують компетенцію керівника, його права та обов’язки. До
них, як правило, належить функція координації
діяльності структурного підрозділу, планування
роботи, контроль за роботою працівників, удосконалення організаційної структури, участь у
розробленні нормативно-методичного забезпечення тощо.
Для розмежування прав підрозділу та його
керівника в розділі зазначають персональні
права керівника, зокрема: право встановлювати коло відповідальності своїх заступників, затверджувати та підписувати документи, видавати розпорядження з певних питань, призна-
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чати та звільняти із займаних посад працівників
підрозділу, вживати заходів щодо заохочення
або стягнення (або подавати керівництву документи для цих процедур). Крім того, у розділі «Керівництво» називають основні позиції,
за якими керівник несе персональну відповідальність: за виконання завдань структурного
підрозділу, за стан документації, її відповідність
вимогам нормативно-правових актів, стандартів, вірогідність інформації, її нерозголошення,
організацію роботи підрозділу, роботу з кадрами, а також за невиконання завдань, покладених на керівника цим положенням.
У розділі «Організація роботи» викладають порядок організації роботи в структурному підрозділі.
У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) з іншими структурними підрозділами» визначаються взаємозв’язки структурного підрозділу
в процесі здійснення його діяльності, взаємні
зобов’язання, подається характеристика вхідної та вихідної документації (планової, звітної,
аналітичної тощо), періодичність її подання,
найменування підрозділів, які надають і одержують цю інформацію. 
Продовження в наступному номері

Кадровик України

ПЕРСОНАЛ
102 Інтерв’ю
107 Психологія і мотивація
112 Дослідження

ІНТЕРВ’Ю

«Наші принципи —

бути корисними й
перевищувати очікування»
З Ольгою Цапро, директором
з управління персоналом та охорони
праці Корпорації «Артеріум»,
ми говоримо про відмінності
українських і західних компаній,
про сьогоднішні виклики, які стоять
перед роботодавцями, про успішний
досвід співпраці з українськими
вузами та інше

«Кадровик України»: Ольго, розкажіть про
вашу кар’єру в HR.
Ольга Цапро: Я закінчила Київський Державний
педагогічний університет ім. Драгоманова за фахом
«Біологія та хімія» у 1995 р. Хотіла присвятити себе
науці, але в той непростий час у нашій країні вона
перебувала в дуже важкому стані, наукові інститути
закривалися або стояли без роботи.
У цей час в Україні відкривалися представ
ництва великих міжнародних компаній, і в одну
з них — Tambrands — я подала своє резюме. Був
дуже жорсткий відбір, я пройшла багато співбе
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сід на різних рівнях і врешті-решт отримала цю
роботу.
Перше місце роботи, на мій погляд, дуже важ
ливе для формування співробітника: молодий
фахівець потрапляє в середовище, яке або фор
мує з нього професіонала, якщо рольові моделі
лідерства, командної взаємодії, постановки й до
сягнення цілей правильні, або розбещує й псує,
якщо в компанії існує корупція, халатне ставлен
ня до роботи й кумівство в керівництві.
У моєму випадку першим місцем роботи
була одна з кращих міжнародних компаній, яка
входить до холдингу Procter & Gamble. Її від
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мінними рисами були системність, прозорість і
висока ефективність усіх процесів. Формуванню
правильного ставлення до роботи співробітників
сприяла система постановки цілей, оцінки до
сягнень, комплексне навчання як професійним,
так і особистісним навичкам. Особливий акцент
у компанії робився на розвиток лідерства та про
сування по кар’єрних сходах внутрішніх талан
тів — власних співробітників.
Цей системний підхід я зустріла і у двох ін
ших міжнародних компаніях, зокрема в Avon
Cosmetics Ukraine, в якій я починала з позиції
асистента генерального директора, продовжила
розвиток у відділі продажів, а потім робила пер
ші кроки в HR.
Дуже корисним для мене був досвід участі в
міжнародних проектах і робота з партнерами в
інших країнах. Так з’являються навички адаптації
до іншої культури та здобувається безцінний до
свід командної роботи.
«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь».
У 2005 р. на хвилі змін у країні я свідомо прий
няла рішення продовжити кар’єру у вітчизняній
компанії, я відчувала впевненість, що мій досвід
і знання будуть корисними для розвитку україн
ського виробника. Критеріями вибору компанії
були такі: український виробник фармацевтич
ної або хімічної сировини. Я обрала Корпорацію
«Артеріум» і приєдналася до команди молодих
менеджерів з міжнародним досвідом, яку фор
мувала дирекція компанії.
На момент мого приходу в компанію підроз
діл, що займається персоналом, складався з єди
ного відділу — відділу кадрів. Було очевидно, що
необхідні системні зміни, і керівництво «Артері
ум» такі реформи підтримувало.
Спільно з командою професіоналів у сфері
управління персоналом я брала участь у форму
ванні та запуску всіх процесів управління люд
ськими ресурсами: від правильного добору кан
дидатів, заміни частини персоналу, формування
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системи компенсацій і пільг, створення корпора
тивного університету до низки заходів, спрямо
ваних на створення мотивуючої й розвиваючої
корпоративної культури. Через рік з’явилася ва
кансія директора з управління персоналом, було
оголошено відкритий конкурс, на якому й об
рали мою кандидатуру. З тих пір вже 10 років я
росту й розвиваюся разом з Корпорацією «Арте
ріум», радію її перемогам і докладаю зусиль для
досягнення амбітних цілей у майбутньому.

«Кадровик»: Розкажіть про корпоративну
культуру компанії. Як би ви її охарактеризували?
Ольга: Якщо спробувати описати нашу корпора

тивну культуру кількома словами, то насамперед
я б згадала повагу. Ми дуже різні: з одного боку,
у нашій компанії склалися традиції, які ми на
магаємося зберегти, а з іншого — у нас працює
багато молоді з сучасними поглядами та ідеями.
Тому взаємна повага — це основа, на якій трима
ється наша корпоративна культура.
Друге важливе для нас слово — це відкри
тість. Це те, без чого складно рухатися вперед.
Звичайно, не можна сказати, що культура
скрізь однакова й однорідна. Але ми прагнемо
підтримувати культуру поваги, відкритості, а та
кож інновацій та командної роботи.

«Кадровик»: Як ви вважаєте, в чому полягає
суттєва відмінність українських компаній від
західних? Чи потрібно вітчизняним компаніям
прагнути бути схожими на західні?
Ольга: Я часто чую нарікання на українські ком

панії, суть яких у тому, що в нас не така культура,
як у західних компаніях. Що іноземні компанії
сильніші в цьому плані. Не можу не висловити
своєї думки як біолог і хімік: теорію еволюції та її
правила ніхто не відміняв. Західні компанії функ
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ціонують і розвиваються десятки, а то й сотні ро
ків. А українським — по 10–15 років. Еволюція
в нас відбувається в рази швидше, але вона все
одно має відбутися. Не можна перекуватися за
один день. Адже не можна взяти й звільнити всіх,
умовно кажучи, неправильних співробітників
і найняти «правильних». Людям потрібно дати
час, і еволюція зробить свою справу. Потрібно
показати, що модель, яку ми будуємо, призведе
до позитивних змін.
Безумовно, культура дуже важлива. Я не вірю
в те, що компанія без спільних цілей, без силь
ної корпоративної культури може утримувати
позиції на ринку й бути першою в рейтингах. Це
неможливо. Якщо в компанії 10-15 осіб, її може
утримати на своїй харизмі керівник. Але якщо
більше, якщо у вас працює 2500 співробітників
по всій країні, ви їх не утримаєте. Обов’язково
має бути стержень, має бути система й певні
правила.
Але культура в українських компаніях відріз
нятиметься від західних, адже ми інші, у нас інші
люди. Колись мені здавалося, що можна взяти
кращий досвід західних компаній, взяти працю
ючі інструменти й просто застосувати їх в укра
їнській компанії. Але це не так, нічого не вийде.
Не можна просто щось принести із зовсім іншої
культури й очікувати такого ж результату в ін
ших умовах. Усе потрібно створювати з нуля. Тут
мені знову ж знадобилася освіта хіміка: щось не
спрацювало, вийшла не та реакція, на яку я роз
раховувала — пробуємо новий сценарій, другий,
третій і так далі.
Хочу розповісти один цікавий випадок. Кіль
ка років тому ми проводили захід для ветеранів,
і на нього прийшла жінка, якій вже 95 років і яка
працювала на нашому заводі з 1949 р. Вона була
однією з тих першопрохідців, які в ті далекі часи
запускали перше в Україні виробництво антибі
отиків. Був важкий повоєнний час, багато людей
помирали від епідемій різних хвороб, антибіо

104

тиків катастрофічно не вистачало. Було важко й
страшно, адже тоді виробництво ліків ще не було
таким захищеним і безпечним, як зараз. Але вона
це зробила, а потім пропрацювала на нашому за
воді до пенсії. Ось такі історії — це ж теж наша
культура. Вона відрізняється від теперішньої, але
не менш важлива. Тому ми будуємо й підтриму
ємо такий симбіоз між тим, як було, і як є зараз.
Я вірю, що в нас свій шлях, який буде найкращим
для наших людей і нашої країни.

«Кадровик»: З чого ви починали побудову системи управління персоналом?
Ольга: Першою ми налагодили систему підбору

персоналу. Почали з планування: з’ясували, які
людські ресурси, в якому обсязі та якого рівня
підготовки нам потрібні. При цьому ми орієнту
валися на стратегію компанії. Наприклад, одним
з ключових моментів стратегії була розробка
нових продуктів, а відповідного відділу не було.
Отже, потрібно його створювати. Визначилися з
критеріями та розпочали пошук. І так по кожній
функції.
Потім запровадили оцінку персоналу разом з
компанією-провайдером. Оцінка побудована на
управлінні за цілями. Це великий обсяг роботи,
яка тривала кілька років. Зараз ми періодично
переглядаємо систему оцінки, адже світ зміню
ється, не можна орієнтуватися на ті ж компетен
ції, що й 10 років тому.
Після цього ми зайнялися програмами моти
вації — матеріальної й нематеріальної.

«Кадровик»: Розкажіть про ринок праці у фармацевтичній галузі. Які виклики стоять перед
роботодавцями сьогодні?
Ольга: У цілому на 2017 р. в Україні прогнозу
ється зростання ринку праці в агро-хімічній, ІТ та
фармацевтичній галузях.
Кадровик України
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Незважаючи на те, що всі говорять про кри
зу, про труднощі в пошуку роботи, для хороших
фахівців зараз з’являється все більше можливос
тей. Це добре, оскільки вже минув той час, коли
корпорації диктували умови величезній кількості
претендентів. На мій погляд, зараз ми спостері
гаємо певний баланс: є достатня кількість компа
ній, які пропонують роботу, і є на ринку фахівці
досить високого рівня.
Настає час, коли роботодавець повинен від
повідати тим уявленням і очікуванням, які ви
суває кандидат. Це певний виклик. Ти як робо
тодавець маєш бути досить цікавим, щоб тебе
обрали. У цьому я бачу своє завдання — зробити
компанію найбільш привабливою для кандида
тів. Для цього потрібно, щоб у ній були добре
налагоджені всі процеси, щоб була певна від
критість і прості, зрозумілі правила. Щоб люди
розуміли, як вони можуть рости в компанії, яке
в них може бути майбутнє. Щоб компанія була
стабільна у фінансовому плані і щоб розвивала
ся. Щоб була гідна оплата.
Ми як компанія відкриті для наших пошука
чів. Ми чуємо й бачимо, що відбувається на рин
ку, і розуміємо, які виклики перед нами стоять.
Покоління змінюються. Старше покоління на
вчене важким досвідом, воно більше спрямоване
на роботу, вона для них найголовніша. А молодь
інша. Вона талановита, інноваційна, здатна при
носити свіжі ідеї, але в той же час більше прагне
до балансу між роботою та особистим життям,
хоче більше розвитку на роботі, більше прагне
до визнання.
Наше завдання як HR у тому числі навчати й
розвивати наших менеджерів, щоб вони могли
працювати з різними людьми. Щоб вони знахо
дили підхід до них і самі розвивалися. Адже якщо
ми як компанія не змінюватимемося у відповідь
на потреби ринку та кандидатів, ми матимемо
дуже обмежений вибір кадрів, до нас не хотіти
муть йти талановиті співробітники.
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«Кадровик»: Як саме навчаєте лінійних менеджерів?
Ольга: У нас є щорічна програма, яка називаєть
ся «Школа менеджерів». До неї потрапляють ме
неджери, які нещодавно стали керівниками, а та
кож ті, хто зарахований до кадрового резерву.
Учасники отримують знання про систему ме
неджменту, про основні функції менеджера, як
він повинен працювати з командою, як розвива
ти підлеглих.
Програма триває один тиждень. Як правило,
ми вивозимо наших співробітників у цікаві міс
ця. Торік їздили в Одесу, ще раніше — в Карпа
ти. Програма складається з тренінгів, лекцій,
командної роботи. Є й розваги — похід у гори,
катання на велосипедах, театр, спільний відпо
чинок.
«Кадровик»: Чи співпрацюєте з вузами, які
готують фармацевтичних працівників?
Ольга: Так, ми співпрацюємо з вузами. Програ
ма роботи зі студентами — одна з ключових для
корпорації впродовж останніх п’яти років. За цей
час у нас пройшли повноцінну практику (з пра
цевлаштуванням, трудовою книжкою і виплатою
заробітної плати) понад 100 студентів, полови
на з яких залишилися працювати в компанії й
успішно розвиваються і будують кар’єру в нашій
організації.
Ми співпрацюємо з усіма ключовими вузами
нашого напряму — це Національний фармацев
тичний університет, Національний університет
харчових технологій, НУ «Києво-Могилянська
академія», НТУУ «Київський політехнічний інсти
тут», Київський національний університет будів
ництва і архітектури, Одеський національний по
літехнічний університет, Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова, Харківський націо
нальний університет ім. В. Н. Каразіна, Національ
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ний університет «Львівська політехніка», Львів
ський національний університет ім. І. Франка.

«Кадровик»: Яких помилок у цьому напрямку
слід уникати?
Ольга: Коли ми починали роботу в цьому на

прямку, ми пробували різні варіанти співпраці з
вузами. Іноді припускалися помилок. Якщо уза
гальнити весь наш досвід за ці роки, я могла б
виділити кілька рекомендацій.
Перше: не можна брати на практику всіх, хто
виявив таке бажання. Як би вам цього не хоті
лося, цього робити не можна. Одного бажання
мало, дуже важливо, щоб студент відповідав ва
шим критеріям. Він не обов’язково мусить бути з
червоним дипломом. Але повинен мати хорошу
теоретичну базу і бажання самостійно й активно
розвиватися.
Друге: компанія має потребувати хоча б через
якийсь час таких фахівців.

«Кадровик»: Як співробітники сприймають
необхідність роботи з практикантами?
Ольга: Для співробітників, особливо старшого

віку, робота з практикантами є додатковим мо
тивуючим фактором. І я маю на увазі не тільки
гроші. Адже в певному віці з’являється потреба
бути корисним, ділитися досвідом, отримувати
визнання. Приємно, коли тобі щиро вдячні.
Не кожний хоче бути наставником, але ми ні
кого й не примушуємо. У всіх є можливість вибо
ру. Навіть більше — у нас за наставництво ще по
трібно поборотися. Ті, хто вже одного разу побув
у цій ролі, потім приходять до HR-департаментів
і запитують, коли їм вже направлять нових прак
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тикантів. Адже ця юна, позитивна енергія, яка
виходить від практикантів, заряджає весь відділ.
Крім того, що ми платимо студенту невели
кий оклад, платимо також наставнику. Якщо
практика успішно пройдена, наставник отримує
премію в розмірі 20-30 % окладу.

«Кадровик»: Від чого, на ваш погляд, залежить успіх HR-менеджера?
Ольга: HR-менеджер має бути гарантом реаліза
ції кадрової політики в компанії. Його діяльність
і результати роботи його підрозділу мають бути
корисними для компанії. Наведу дуже простий
критерій поняття «бути корисним». Воно все
осяжне, і це означає, що процеси та сфери від
повідальності HR мають бути підготовлені, опра
цьовані й налагоджені таким чином, щоб вну
трішні клієнти (співробітники) були задоволені
якістю, термінами й наповненням цих процесів.
Якщо бачиш, як зробити краще — роби! Пе
ревищуй очікування, прагни до відмінного ре
зультату. Ось принципи роботи HR-підрозділу.
Для того щоб все працювало правильно,
вкрай важлива команда HR-фахівців, злагодже
ність їх роботи, взаємна підтримка й висока
мотивація до виконання завдань. У цьому теж
ключова мотивуюча та інтеграційна роль HRменеджера. У нашій компанії HR підрозділ – це
команда професіоналів, що підтримують та роз
вивають один одного, створюючи додаткову цін
ність для корпорації в цілому, ініціатор та двигун
більшості корпоративних процесів, мотиватор
та інтегратор для всіх співробітників Корпорації.
Саме командна робота, на мій погляд, є одним із
ключових інструментів успіху HR департаменту
нашої Корпорації. 
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Ефективна комунікація

як фактор розвитку
організації та
успішного
управління
Олена Падухевич,

канд. екон. наук, бізнес-тренер, коуч,
компанія «Вітмарк-Україна» (м. Одеса)

Як перевести безцільне спілкування у продуктивне? Як досягти бажаного
результату від комунікації? Як зробити свої думки зрозумілими для інших?
Як впливають різні канали передачі інформації на співрозмовника? У статті
розглядається природа комунікації, її складності на шляху до розуміння
співрозмовника, а також способи ефективного обміну інформацією як
серед керівників і співробітників, так і за межами компанії

Н

а сьогоднішній день неможливо переоціни
ти важливість комунікацій як в управлінні
організацією, так і в особистому житті спів
робітників. За даними соціологічних дослі
джень*, комунікація займає 80 % людського існу
вання. Як сказав давньогрецький філософ Скілеф:
«Усі великі події починаються зі спілкування». Люди
*Згадані дані наведено в книзі Джозефа О’Коннора, Джона Сеймора
«Введение в нейрол ингв истическое программирование. Новейшая
психология личного мастерства».
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живуть у суспільстві, яке передбачає взаємодію з
іншими людьми. Іноді ми спілкуємося з людьми,
які нам цікаві, важливі й корисні, а часом нам необ
хідно спілкуватися «за службовим обов’язком».
Успішне ведення комунікації — це складна спра
ва. У книзі М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі
«Основи менеджменту» про сильний вплив кому
нікацій на успіхи організації повідомляв Артур Вуд,
колишній керівник фірми «Сірс». Розповідаючи про
те, як його фірма зуміла збільшити обсяг продажів
з 5 до 15 млрд доларів за рік, він заявив: «Багато ро
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ків тому ми зрозуміли, що існує тільки один спосіб
розширити справу — поліпшити комунікації».
У процесі обміну інформацією виділяють чоти
ри базових елементи:
1. Відправник — особа, яка генерує ідею (збирає
інформацію) та передає її у вигляді повідомлення.
2. Повідомлення — інформація, яку відправник
закодував за допомогою символів і передає одер
жувачу.
3. Канал — засіб передачі інформації (повідом
лення), який обрав відправник для комунікації з
одержувачем.
4. Одержувач — особа, якій призначена інфор
мація та яка інтерпретує її.
Взаємодія людей один з одним ґрунтується на їх
спілкуванні (комунікації). Комунікації є важливою
складовою життя кожної людини. Основна мета
комунікативного процесу — забезпечення розумін
ня інформації, що передається або приймається. На
рисунку представлено процес комунікації. Обмін
інформацією не гарантує ефективності спілкуван
ня. Люди, які працюють на підприємствах, в тому
числі в компанії «Вітмарк-Україна», різні. Вони порізному сприймають і реагують на ситуацію, в якій
опиняються. Різниця в сприйнятті часто призводить
до того, що люди не погоджуються один з одним,
дратуються, сперечаються та заперечують, що упо
вільнює вирішення важливих завдань і досягнення

цілей. Для розуміння співрозмовника, пошуку рі
шень, які задовольнили б обидві сторони, важливу
роль відіграє рівень розвитку комунікативної ком
петенції кожного співробітника.
Основними причинами, з яких людям необхід
на комунікація, є потреби особистості. Іноді буває,
що людині ніяк не вдається знайти спільну мову з
опонентом. Це може відбуватися тому, що хоча
співрозмовники дійшли згоди в ділових питаннях і
прагнуть досягти взаєморозуміння на емоційному
рівні, однак потреби, які обидва намагаються задо
вольнити, занадто різняться.

Від чого залежить ефективність
комунікації
Ефективність комунікаційних процесів в організації
залежить від багатьох факторів: поставлених цілей
і завдань, організаційної структури, корпоративної
культури, кваліфікації менеджерів, стилю лідерства
та інших. Також успіх комунікації залежить від об
раного каналу передачі інформації. Наприклад, під
час особистого спілкування у співрозмовників заді
яні всі канали передачі інформації, з максимальним
впливом (55 %) невербальних комунікацій (взаємо
дія між індивідами без вживання слів, «мова тіла»).
Під час телефонної розмови максимальний вплив

Кодування інформації
(повідомлення)

Відправник

Передача
повідомлення

Декодування інформації
(повідомлення)

Канал
зв’язку

Отримання
повідомлення

Одержувач

Шуми та перешкоди
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(60 %) на співрозмовника здійснюють паравербаль іншої людини, зосереджуємось на тому, що вони
ні комунікації (сукупність звукових сигналів, які су означають для нас (пропускаємо через свою проек
проводжують усне мовлення, привносячи в нього цію мислення). Цей рівень часто характеризується
додаткові значення).
тим, що людина, слухаючи опонента, вже планує
Ефективність спілкування передбачає два клю свою відповідь.
чових аспекти: повідомлення має бути не тільки
Сфокусоване слухання — це концентрація уваги
доступно та зрозуміло передано, а й правильно на співрозмовнику, прояв поваги до нього та його
сприйнято. Завдання відправника під час передачі прийняття. У цьому випадку вся увага сконцентро
інформації полягає у скла
вана на іншій людині. Слу
данні повідомлення та ви
хач справді зосереджений
користанні каналу для його
на тому, що говорить спів
Одного разу на навчання до
передачі таким чином, щоб Аристотеля віддали дуже балаку- розмовник.
обидві сторони (відправник
Глобальне слухання —
чого молодика. Після довгої розі одержувач) зрозуміли та
його ще називають інту
мови він запитав у свого наставпідтримали вихідну ідею. Це
їтивним, коли задіюють
ника, яку плату той візьме з
складне завдання, оскільки
свою інтуїцію. Уміння реа
на кожному етапі процесу нього за навчання. «З тебе — удві- гувати на найменші зміни,
чі більше, ніж з інших», — відповів що відбуваються зі спів
комунікації зміст повідом
лення може бути спотворе
розмовником у процесі бе
філософ. «Чому?», — здивувався
ний і повністю втрачений.
той. «Тому що з тобою очікуєть- сіди, стежити за інтонацією
Другу частину успіху спілку
та тембром голосу, емо
ся подвійна робота: перш ніж
вання забезпечує правильне
ційним станом, жестами та
навчити тебе говорити, мені
розуміння повідомлення
мімікою.
треба навчити тебе мовчати»
одержувачем. Тому одним
На першому та другому
із чинників успішної кому
рівнях слухання звернено
нікації є вміння слухати. Це
головним чином до слів. На
великий дар, яким володіє не кожна людина. Уміння третьому рівні вловлюються такі сенсорні дані, як
слухати зменшує стреси та запобігає конфліктам, настрій, ритм, енергія. Тільки третій рівень слухан
допомагає співробітникам ефективніше долати ня дає можливість зрозуміти людину, усвідомити,
міжособистісні бар’єри спілкування.
що вона намагається сказати.
Одного разу на навчання до Аристотеля віддали
дуже балакучого молодика. Після довгої розмови
він запитав у свого наставника, яку плату той візьме Що заважає людям ефективно
з нього за навчання. «З тебе — удвічі більше, ніж з спілкуватися, передавати й отримувати
інших», — відповів філософ. «Чому?», — здивувався інформацію
той. «Тому що з тобою очікується подвійна робота:
перш ніж навчити тебе говорити, мені треба навчи Під час слухання люди часто допускають три основ
ні помилки:
ти тебе мовчати».
 упереджене слухання — означає впевненість
Виділяють такі рівні слухання:
Поверхневе слухання — це збір інформації, яка у тому, що хоче сказати людина. При цьому зазда
цікавить саме того, хто її слухає. Слухаючи слова легідь визначається ставлення до сказаного;

№ 2 (121) лютий 2016

109

психологія і мотивація

 вибіркове слухання — прагнення чути тільки
те, що хочеш почути;
 абстрактне слухання — неуважне, коли дума
ють про щось інше.
Існує ряд факторів, які знижують ефективність
обміну інформацією в організації — це комуніка
ційні бар’єри (сукупність зовнішніх і внутрішніх
перешкод, які викликані природними, соціаль
ними та психологічними чинниками, виникають
у процесі комунікації та заважають їй бути ефек
тивною або повністю блокують її). Кажучи про
стою мовою, це те, що заважає нам спілкуватися.
Одна з можливостей головного мозку люди
ни — вміння швидко формувати враження, що в
деяких ситуаціях може бути бар’єром для комуні
кацій. Наприклад, під час першої зустрічі в людей
миттєво складається певне враження про іншу
людину, і вони прагнуть дати їй оцінку. Таким чи
ном, люди спілкуються з іншими людьми залежно
від того, як вони їх сприймають та оцінюють. Але
не завжди перше враження виявляється правиль
ним.

Надання якісного зворотного зв’язку
Ефективність як організаційних, так і міжособис
тісних комунікацій значною мірою визначається
наданням конструктивного зворотного зв’язку.
Ефективний зворотний зв’язок є ключовим ком
понентом для розвитку співробітників. Він до
помагає керівнику не допускати/виправляти по
милки підлеглих та закріплює бажану поведінку,
стимулює професійний розвиток і, як результат,
допомагає працівникам досягати поставлених
цілей. Керівник легко бачить недоліки в роботі
підлеглих. Але не кожний менеджер володіє на
виком конструктивно повідомити підлеглим про
ці недоліки так, щоб гарантувати їх виправлення,
не допускати їх у майбутньому та не створювати
конфліктної ситуації. Неякісний зворотний зв’язок
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закріплює негативні моделі поведінки та демо
тивує співробітника. У цьому питанні керівнику
допоможуть знання принципів подачі конструк
тивного, позитивного й негативного зворотного
зв’язку та застосування їх на практиці:
Конкретність — описує конкретний приклад
поведінки, який залежить від людини/співробіт
ника, не містить необґрунтованого узагальнення.
Своєчасність — належить до недавньої ситуа
ції, яка ще свіжа в пам’яті у співрозмовника.
Конструктивність — пропонує варіанти пове
дінки, які співрозмовник хотів би бачити в май
бутньому (особливо в разі негативного зворотно
го зв’язку).
Обґрунтованість — зворотний зв’язок вказує
на наслідки такої поведінки: як вона впливає на
співрозмовника, інших колег, робочий процес.
Крім цього, зворотний зв’язок має бути спря
мований на розвиток співробітника.
Наприклад: «Сергію, приємно відзначити, що
в цьому місяці ти виконав план за обсягом про
дажів на 85 %. Тобі довелося докласти чимало
зусиль і налагодити відносини з клієнтами. І все
ж необхідно розвивати свої навички для досяг
нення 100-відсоткового результату. Зверни ува
гу на продажі нового асортименту. У поточному
місяці тобі вдалося виконати лише половину із
запланованого. Для компанії зараз важливо ви
вести цю продукцію на ринок. Давай обговоримо,
що ти можеш зробити в наступному місяці для
поліпшення цього показника. У тебе хороші на
вички роботи з клієнтами, тому це завдання ціл
ком досяжне. І пам’ятай: збільшиш продажі нової
продукції — зможеш увійти до трійки лідерів у
змаганні й отримати приз — квартальну премію.
Якщо знадобиться моя допомога — звертайся,
буду радий допомогти».
Завдяки дотриманню описаних вище принци
пів подачі позитивного, мотивуючого зворотного
зв’язку між співробітниками буде створена ефек
тивна комунікація.
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психологія і мотивація

Правила передачі інформації
Для того, щоб комунікація була ефективною, під
час передачі інформації рекомендують використо
вувати таку модель комунікаційного повідомлення:
— Кому хочу сказати? — Зрозуміти, хто перед
нами, які його знання.
— Що хочу сказати? — Давати конкретну інфор
мацію — від загального до деталей, вибирати слова.
— Навіщо хочу сказати? — Говорити головне.
Переконатися, що партнер зрозумів. Пам’ятати, що
швидше — не означає краще!
— Як краще сказати? — Враховувати обстанов
ку: що заважає сприймати інформацію — шум, ат
мосфера та клімат приміщення. Що заважає сприй
мати матеріал: занадто багато інформації, незрозу
мілі слова, термінологія та специфічна мова.
На завершення розгляду теми ефективних ко
мунікацій хотіла б розповісти індійську притчу «Три
фігурки».
Одного разу Акбар, індійський цар, отримав у
подарунок три абсолютно однакові золоті фігурки.
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Той, хто подарував, сказав також, що кожна фігурка
має своє значення та свою цінність.
Чим же вони відрізнялися одна від одної? Це пи
тання мали вирішити радники царя. Скільки не шу
кали вони відмінності, але так і не виявили їх. Проте
один з мудреців — Бірбал — продовжував свої по
шуки.
Нарешті в кожній з фігурок він виявив по ма
ленькому отвору у вухах. У них-то мудрець і про
сунув тонку золоту нитку. Тоді й стало помітно, що в
однієї нитка вийшла з другого вуха, в іншої — з рота,
а в третьої фігурки нитка пройшла через серце.
Настав час розтлумачити цінність і значення фі
гурок. Бірбал так пояснив їх царю: «Рішення таке:
 перша фігурка — символ людини, в якої в
одне вухо влітає, а з іншого — вилітає;
 друга нагадує нам людину, яка ледь вислухав
ши сказане, поспішає розповісти про почуте іншим;
 третя фігурка символізує людину, яка по
чувши щось від інших, намагається пропустити
це через власне серце. Ця фігурка — найцінніша
з трьох». 
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Аналітика ринку праці

України у 2016 році

Згідно з даними аналітиків сайту rabota.ua 2016 р. став періодом активного
рекрутингу майже в усіх сферах. Друге півріччя ознаменувалося
стабільною присутністю великої кількості роботодавців як активних гравців
ринку праці. Навіть передсвятковий грудень став досить активним місяцем

Р

егіональна специфіка така, що в найбіль
ших регіонах-роботодавцях, як прави
ло, приріст найповільніший. Тому і Київ,
і Харків, і Одеса за наявності великої кіль
кості вакансій не є регіонами з найбільш актив

Грудень 2016

Листопад 2016

Жовтень 2016

Вересень 2016

Серпень 2016

Липень 2016

Червень 2016

Травень 2016

Квітень 2016

Березень 2016

Лютий 2016

Січень 2016

Динаміка кількості вакансій в Україні,
розміщених на сайті rabota.ua (2016 р.)

Дані за січень 2016 р. взято за точку порівняння (100 %)
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ним приростом вакансій. Найактивнішими є За
карпатська, Полтавська, Луганська, Волинська,
Черкаська та Сумська області.
Хто ж був найактивнішим драйвером ринку пра
ці? Яка професійна сфера «витягла на собі» загальний
приріст вакансій? Як не дивно, найбільший внесок у
загальну кількість вакансій зроблено пропозиціями
роботи для рядових працівників — майже у 2,5 разу
зросла кількість вакансій у категорії «Робочі спеці
альності / Персонал для дому» і тільки в 1,8 разу —
у сфері логістики, яка посідає друге місце. Замикає
трійку лідерів професійна сфера охорони та безпеки.
Секрет такого значного відриву виробничих
професій — у злитті двох факторів. Перший: не
престижність виробничих професій призводить
до відтоку трудових ресурсів в офісні вакансії, але
затребуваність кандидатів існує, адже на будьякому виробництві потрібні рядові виконавці.
І другий: проблеми в розвитку системи професій
ної освіти, точніше, її стагнація, призвели до того,
що в останні роки невелика кількість молоді захо
тіла й змогла отримати робітничі професії.
Реальну можливість отримати робітничу про
фесію мають безробітні, які готові перекваліфі
куватися в навчальних центрах служби зайня
тості. Але роботодавці не можуть чекати — до
сить велика кількість підприємців відкривають
виробничі підприємства у сфері легкої, меблевої
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Топ-10 сфер, у яких кількість вакансій у грудні зросла найбільше порівняно із січнем 2016 р.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Професійна сфера
Виробничі спеціальності / Персонал для дому
Логістика / Митниця / Склад
Охорона / Безпека
Виробництво / Інженери / Технологи
Адміністративний персонал / Водії / Кур’єри
Будівництво / Архітектура
Готелі / Ресторани / Кафе
Автобізнес / Сервісне обслуговування
Сільське господарство / Агробізнес / Лісове господарство
Студенти / Початок кар’єри / Без досвіду роботи

промисловості та інших галузях. І, як правило,
стикаються з труднощами навіть у разі пропози
ції досить конкурентної заробітної плати. Багато
роботодавців змушені брати на роботу фахівців
без досвіду та навчати їх на власних виробничих
потужностях, без відриву від виробництва.
Найпасивнішою щодо залучення нових фа
хівців за результатами 2016 р. виявилася сфера

Приріст вакансій у грудні по
відношенню до січня 2016 р.
+ 134 %
+ 84 %
+ 83 %
+ 81 %
+ 78 %
+ 69 %
+ 66 %
+ 61 %
+ 57 %
+ 55 %

страхування — у грудні з’явилося на 6 % менше
вакансій, ніж у січні. Можливо, грудневий пе
редсвятковий спад кількості страхових вакансій
виявився сильнішим, ніж січневий, але в цілому
рік вдалим для галузі не назвеш. Не можуть по
хвалитися великим приростом кількості вакан
сій і професійні сфери «Нерухомість», «Медіа» та
«Інформаційні технології», далеко не безхмарні

Топ-10 сфер, у яких кількість вакансій у грудні зросла найменше порівняно із січнем 2016 р.
№
Професійна сфера
з/п
1 Медицина / Фармацевтика / Охороно здоров’я

Приріст вакансій у грудні по
відношенню до січня 2016 р.
+ 34 %

2

Дизайн / Графіка / Фото

+ 30 %

3
4
5
6
7
8
9
10

Туризм / Подорожі
Телекомунікації / Зв’язок
Нерухомість
Медіа / Видавнича справа
ІТ
Некомерційні організації / НДО
Топ-менеджмент / Директори
Страхування

+ 29 %
+ 29 %
+ 29 %
+ 25 %
+ 23 %
+3%
+2%
–6%
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справи у топ-менеджерів і в держструктурах.
Дещо активніший приріст вакансій спостерігався
у сфері дизайну та медицини, але все одно по
вільніше, ніж вакансії в середньому по ринку.
Якщо проаналізувати, яка професійна сфера
«витягла на собі» загальний приріст за кількіс
тю вакансій, ситуація буде такою. Як правило,
в останні роки у трійці лідерів перебували про
дажі, торгівля та виробництво. Але тільки мину
лого року виробничі вакансії нарешті очолили
трійку лідерів. Це не може не радувати, оскільки
виробнича вакансія, як правило, «підтягує» до
себе вакансії в інших сферах — логістика, про
даж і т. д. Таким чином, зростання кількості ви
робничих вакансій сприятливо позначається на
ситуації на ринку праці в цілому.
Підбиваючи підсумки динаміки ринку праці в
2016 р., слід відзначити певний баланс, який вста
новився в кількості вакансій і можливості робото
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давців їх заповнити за умови пропонованого ними
рівня заробітних плат. За дослідженнями аналі
тиків сайту rabota.ua, саме негативний баланс між
очікуваннями роботодавців та їх пропозиціями
(а розрив між очікуваннями та пропозиціями робо
тодавців у IV кварталі 2016 р. скоротився до 11 %
проти 14 % у III кварталі, але все одно очікування
перевищують пропозицію) не дав змоги ринку пра
ці зростати більш активними темпами.
Наскільки змінить ситуацію законодавча
норма щодо підвищення мінімальної зарпла
ти до 3200 грн, складно сказати, але свої ко
рективи внесе точно. Можливо, знадобиться
кілька місяців, щоб оцінити, які «тектонічні»
зрушення відбудуться на ринку праці для врів
новаження дворазового підвищення мінімаль
ної зарплати.
Матеріал надано редакцією порталу rabota.ua
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