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Буває, щось не клеїться, погано виходить,
і в той же час відчуваєш щось хороше.
Згадаєш про хороше й зрозумієш — це весна.
Михайло Пришвін

Люблю весну! Навіть незважаючи на те, що інколи вона не відчувається. А інколи навпаки — із зими відразу потрапляємо в літо.
Мені не подобається назва «Міжнародний жіночий день», проте
люблю свято весни. Адже воно не тільки жіноче — це свято першого тепла, усмішок і приємних сюрпризів.
В інтернеті з’явилася інформація про можливість скасувати свято
8 Березня й зробити його робочим днем. Наразі те, що вдалося
знайти з цього питання, це законопроект, який ще не подано до
Верховної Ради, але виставлено на розгляд громадськості, однак
засоби масової інформації активно поширюють про нього інформацію.
Тому я як частина громадськості висловлююся проти скасування
цього свята, і не лише через те, що я жінка. Можна ж дати йому
іншу назву, але воно має залишитися, адже це свято весни
й тепла. Ми знімаємо після холодної й затяжної зими свої важкі
«обладунки», і нам хочеться насолодитися першими промінчиками
сонця й усміхатися, а для цього таки потрібне відчуття свята!
Любі наші читачі! Вітаємо вас зі святом весни! Тепла, добра
й любові вам! Усміхайтеся, радійте, адже значною мірою саме від
нашого настрою залежить, якою ж буде погода.
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу
«Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

8 Лист

Міністерства соціальної політики України
щодо виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки без звільнення від
7 грудня 2016 р. № 731/13/116-16

8 Лист Міністерства соціальної політики України
про виплати за додаткове навантаження від
15 листопада 2016 р. № 1571/13/84-16

9 Лист

Міністерства соціальної політики України
щодо зміни істотних умов праці для окремих категорій працівників у державному органі, які втратили статус державних службовців у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну
службу», від 12 грудня 2016 р. № 489/0/22-16/13

10 Лист

Міністерства соціальної політики України про умови оплати працівників в об’єднаних
територіальних громадах від 19 грудня 2016 р.
№ 21289/0/2-16/28

11 Лист Міністерства соціальної політики України про

розрахунок суми компенсації за невикористану
відпустку в разі звільнення злісного прогульника
від 1 грудня 2016 р. № 1624/13/84-16

12 Лист

Міністерства оборони України, Головного
управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України щодо наявності в Україні кризової ситуації від
18 жовтня 2016 р. № 322/2/6917

13 Лист Державної служби України з питань праці,

Департаменту з питань праці від 4 січня 2017 р.
№ 57/4.1/4.1-ДП-17

14 Лист Державної служби України з питань праці про надання інформації від 4 січня 2017 р.
№ 54/4.1/4.1-ДП-17
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15 Лист Фонду соціального страхування з тимчасо-

вої втрати працездатності щодо порядку, умов
видачі та продовження листків непрацездатності
від 17 листопада 2016 р. № 2.4-16-2018

17 Лист ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у

м. Києві «Договір трудовий чи цивільно-правовий: у чому відмінність» від 15 грудня 2016 р.

ПРАВО
«Нетрудове» законодавство
в роботі каровика

22 Олександр Клименко
Законодавство про господарські товариства: що варто знати кадровикам
Законодавство про господарські товариства регулює
різноманітні питання діяльності господарських товариств, здійснення ними (їх посадовими особами) різних правочинів цивільно-правового характеру тощо.
Але багато питань, пов’язаних із процесом утворення господарських товариств та функціонуванням
їх різних органів, потребують окремого правового
регулювання. Обізнаність з такими законодавчими
нормами може стати в пригоді тим кадровикам, які
беруть участь у процесі створення або реорганізації
господарських товариств, розробці їх організаційно-штатної структури, штатного розпису, посадових
інструкцій окремих категорій працівників тощо. Докладніше про це — у статті

Оплата праці

32 Євгеній Губа

Запровадження відрядної системи оплати
праці

За відрядної системи оплата праці працівників здійснюється за виготовлення певної кількості продукції
належної якості за певних умов праці. Передумови
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запровадження цієї системи в статті розглянуто на прикладі ситуації, що виникла на виробничому підприємстві

Бюджетна сфера

43 Олена Морєва

Посадові оклади працівників кадрового
підрозділу бюджетних установ із січня

З 1 січня 2017 р. було підвищено посадовий оклад
працівника 1 тарифного розряду за ЄТС, який затверджено в розмірі 1600 грн. Про те, на скільки зросла заробітна плата працівників, зокрема працівників кадрового підрозділу бюджетних установ, та про механізми
її нарахування — у статті

Пенсійне забезпечення

46 Галина Мастюгіна

Пенсійне забезпечення учасників
антитерористичної операції

Законом 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, який набрав
чинності 6 лютого 2017 р., внесено зміни до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV. У статті розглянуто, які категорії осіб з числа учасників АТО
мають право на достроковий вихід на пенсію, право на
пенсію по інвалідності, а також які особи мають право
на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

58 Відповіді на запитання
62 Календар

ПРАКТИКА
Кадровий роман

64 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. Цього разу розглядаємо
ситуацію, коли працівник подав заяву про звільнення,
а потім змінив свою думку

Трудові книжки: практикум

71 Ярослава Паньків

Виправляємо записи в трудових
книжках

У попередньому номері журналу було розглянуто
вимоги щодо оформлення трудової книжки, а також
наведено зразки записів про прийняття на роботу.
У пропонованій статті з’ясуємо, як слід виправляти
неправильні або неточні записи про прийняття на
роботу

Відрядження

Діловодство

50 Олена Ткаченко

82 Олена Замкова

Службові відрядження по Україні

Вимоги до оформлення структури
та штатної чисельності

Про те, якими нормами слід керуватися в разі направлення працівника у відрядження по Україні, які права
та гарантії мають відряджені працівники та про порядок звітування за коштами, витраченими під час відрядження, читайте в статті

Продовжуємо цикл публікацій, присвячений оформленню найпоширеніших видів організаційних документів. У статті розглянемо вимоги до оформлення
структури і штатної чисельності юридичної особи
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Актуальна тема

87 Андрій Дуда
Щорічне декларування службовців: нова
реальність фінансового контролю
Нинішній рік стане для багатьох державних службовців, службовців місцевого самоврядування непростим
у здійсненні щорічного електронного декларування,
оскільки воно виконуватиметься за новими правилами. У статті охарактеризовано основні новели подання
декларацій в електронному вигляді особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування у 2017 році

Трудові відносини

91 Лідія Басмат
Розширення зон обслуговування чи збільшення обсягу виконуваних робіт?
У статті роз’яснено, в яких випадках застосовується поняття «розширення зон обслуговування», а в яких —
«збільшення обсягу виконуваних робіт», як оформити
наказ про встановлення розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, чи потрібно повідомляти про це фіскальні органи та чи необхідно у зв’язку з цим вносити зміни до штатного розпису,
а також чи можна оформити розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт без
доплати

Підбираємо галузеві посади
(професії)

103 Олександр Носіков

Вимоги до працівників у сфері надання
побутових послуг

У статті автор розглядає завдання та обов’язки деяких
працівників сфери надання побутових послуг населенню, зокрема працівників перукарень та фотоательє,
а також працівників, які надають послуги з ремонту
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ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

108 HR як бізнес-партнер:

досвід національної мережі PROSTOR

Не перший рік ми спостерігаємо трансформацію
ролі HR-менеджера в бізнесі. Від класичних відділів
кадрів з досить обмеженим набором функцій до великих HR-служб, які займаються питаннями підбору,
оцінки, навчання, мотивації персоналу й далі до HRбізнес-партнерства, яке передбачає набагато більше заглиблення в бізнес-процеси. Процес еволюції
HR-функції по-різному відбувається в міжнародних і
національних компаніях, тому було цікаво поспілкуватися про функцію HR-бізнес-партнерства з представниками української компанії. Про те, як саме вона реалізована та як відрізняється від класичної HR-функції,
ми говоримо з Мариною Пряниковою, директором
департаменту управління персоналом мережі магазинів PROSTOR

HR-тенденції

111 Наталія Пересипкіна
Глобальні HR-тенденції та їх вплив на
управління персоналом в українських
компаніях
Чи є глобальні HR-тенденції актуальними для українського ринку праці? Однозначної відповіді на це запитання немає. По-перше, надто відрізняється вітчизняна економічна, політична та законотворча ситуація від
світової. По-друге, українська ментальність застрягла
десь між пострадянською й західною. По-третє, існує
велика різниця між HR-процесами у великих містах і
на периферії, в міжнародних компаніях і українських,
не кажучи вже про державні підприємства. Тож у
статті проаналізовано основні світові та вітчизняні
HR-тенденції 2017 року
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
8 Офіційні роз’яснення

МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про
органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей» щодо
удосконалення правового статусу
служб у справах дітей» від 19 січня
2017 р. № 1824-VIII

Д

о статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» включено частини сьому та восьму такого
змісту: штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах
служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби
не більше ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі, та не більше ніж
на дві тисячі дітей, які проживають у місті, районі в місті. Штатна чисельність
працівників служб у справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад
відповідних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дітей, але не менше одного працівника на об’єднану територіальну громаду.
Закон набрав чинності 9 лютого 2017 р.
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П

Постанова «Питання оплати праці
працівників державних органів» від
18 січня 2017 р. № 15

остановою, зокрема, затверджено:
 схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами
оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 р.;
 розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;
 перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних
груп оплати праці;
 умови оплати праці працівників патронатних служб у державних органах;
 розміри посадових окладів працівників патронатних служб у державних органах;
 схема посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних
органів;
 порядок преміювання державних службовців, які займають посади
державної служби;
 положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.
Постанова набрала чинності 20 січня 2017 р.

Постанова «Про внесення змін до
Порядку видачі, продовження дії та
анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від 18 січня 2017 р. № 28

З

окрема, згідно зі змінами:
 іноземці, які мають офіційне право на працевлаштування в Україні, можуть працювати ще й за сумісництвом;
 розширено перелік випадків, за яких видається дозвіл на застосування
праці іноземців в Україні;
 працівнику підприємства необхідно подавати до уповноваженого органу довіреність, оформлену в установленому порядку;
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 встановлено, що для продовження дії дозволу роботодавець подає територіальному органу за своїм місцезнаходженням не пізніше ніж за 20 і не
раніше ніж за 40 календарних днів до закінчення дії дозволу (у попередній
редакції не було встановлено мінімального терміну) певний пакет документів;
 роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж через 90 календарних днів
починаючи з дати дії дозволу укласти з іноземцем трудовий договір (конт
ракт) та не пізніше ніж через 10 календарних днів починаючи з дати укладення
трудового договору (контракту) подати його копію, засвідчену роботодавцем,
територіальному органу.
Постанова набрала чинності 3 лютого 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В

Наказ «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року
№ 316» від 5 грудня 2016 р. № 1476

несено зміни до звіту форми № 3-ПН «Інформація про попит на робочу
силу (вакансії)» та Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація
про попит на робочу силу (вакансії)».
Звіт подаватимуть до районного, міського, районного в містах і міськ
районного центрів зайнятості. На відміну від попереднього звіт за формою
№ 3-ПН подаватимуть не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття
вакансії.
Наказ набрав чинності 7 лютого 2017 р.

Наказ «Про затвердження Положення про державну службу зайнятості»
від 15 грудня 2016 р. № 1543

З

Наказ «Про затвердження форми
Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» від 27 грудня 2016 р. № 1610

Ф

орму заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи затверджено відповідно до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою
КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Наказ «Про затвердження Норм оп
лати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету» від 29 грудня
2016 р. № 1650

З
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атверджено нове Положення про державну службу зайнятості. При цьому
втратив чинність наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Положення про державну службу зайнятості» від 20 січня 2015 р. № 41.
Наказ набрав чинності 27 січня 2017 р.

атверджено норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за
рахунок коштів державного бюджету.
Наказ набрав чинності 10 лютого 2017 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 7 грудня 2016 р. № 731/13/116-16
Щодо виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки без звільнення
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції
повідомляється.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) право на відпустки забезпечується забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених
статтею 24 цього Закону.
Згідно з частиною четвертою статті 24 Закону за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної
та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Тобто за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки за
цей же робочий рік йому може бути виплачена грошова компенсація. Наприклад, якщо тривалість
щорічної відпустки працівника складає 31 календарний день (24 к. д. — щорічна основна відпустка
і 7 к. д. — щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день), то за умови використання
працівником за відповідний робочий рік 24 календарних днів, за 7 днів він може отримати компенсацію.
На нашу думку, на підставі відповідної заяви працівника в наказі про надання 24 календарних
днів щорічної відпустки може бути також передбачено виплату грошової компенсації за решту днів
цієї відпустки, одночасно з оплатою наданих днів або відразу після їх використання.
Директор Департаменту заробітної
плати та умов праці			               О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15 листопада 2016 р. № 1571/13/84-16
Про виплати за додаткове навантаження
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплат за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця або за
вакантною посадою і в межах компетенції повідомляє.
Виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього
державного службовця та за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби передбачені статтею 50 Закону України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII.
Зазначені виплати встановлюються державним службовцям керівником державної служби за
поданням їх безпосередніх керівників.
За додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою керівника
структурного підрозділу, його заступника або за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням
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обов’язків тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу (заступника керівника) виплати,
на нашу думку, можуть здійснюватись державному службовцю за рішенням керівника державної
служби за поданням керівника вищого рівня цього підрозділу.
Щодо можливості встановлення зазначених виплат керівнику структурного підрозділу та його
заступнику у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця або за
вакантною посадою державного службовця, то кваліфікаційними характеристиками керівних посад
передбачено здійснення керівництва діяльністю відповідного структурного підрозділу та забезпечення ефективного виконання покладених на цей підрозділ завдань. Крім того, керівники розподіляють обов’язки між працівниками, координують і контролюють їх роботу, несуть відповідальність
за якісне виконання ними завдань та обов’язків, а також надають методичну допомогу працівникам
для виконання цих завдань та обов’язків.
Таким чином, керівник підрозділу (заступник керівника) має володіти знаннями, вміннями і
навичками, необхідними для виконання завдань, покладених на цей підрозділ.
При виконанні керівником структурного підрозділу (заступником керівника) обов’язків за вакантною посадою державного службовця цього структурного підрозділу або на час його тимчасової відсутності виплати не проводяться.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
Директор департаменту			              О. Товстенко
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 грудня 2016 р. № 489/0/22-16/13
Щодо зміни істотних умов праці для окремих категорій працівників у державному органі,
які втратили статус державних службовців у зв’язку з набранням чинності Законом України
«Про державну службу»
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист від 1 листопада 2016 р. № 98 та в ме
жах компетенції повідомляється.
У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну службу» (далі — Закон) окремі
категорії працівників у державному органі втратили статус державних службовців.
Разом з тим процедура запровадження зміни статусу державного службовця Законом не передбачена.
У зв’язку з цим у даному випадку слід керуватися нормами статті 32 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП).
Слід зазначити, що зміна статусу посади не може вважатися зміною істотних умов праці, оскільки зазначене не передбачено законодавством.
Разом з тим у разі якщо внаслідок зміни статусу державного службовця змінюється, зокрема,
система та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, то виходячи зі змісту норм частини третьої
статті 32 КЗпП, працівника слід повідомляти про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два
місяці до запровадження цих змін.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.
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Зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи
посадою не потребує переведення працівника.
Процедура переведення запроваджується в юридичній особі у разі, коли працівнику пропонується інша робота (посада).
Згідно з частиною першою статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві,
в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію
або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки
за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 КЗпП та в інших випадках,
передбачених законодавством.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту				      О. Туліна
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 19 грудня 2016 р. № 21289/0/2-16/28
Про умови оплати працівників в об’єднаних територіальних громадах
Міністерство соціальної політики разом з Міністерством фінансів і Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання доручення Секретаріату КМУ від 22 листопада 2016 р. № 42921/1/1-16 розглянуло лист Асоціації міст України щодо
умов оплати праці працівників в об’єднаних територіальних громадах і повідомляє.
Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ,
міст, врегульовані Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Відповідно до положень цього Закону суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого
самоврядування згідно з постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами)
від 9 березня 2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).
Постановою КМУ «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. № 268» від 24 червня 2016 р. № 386 (далі — постанова № 386) було внесено
зміну до пункту 1 постанови № 268, якою встановлено, що умови оплати праці посадових осіб
об’єднаних територіальних громад визначаються відповідним органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та схем посадових
окладів згідно з додатками 50 і 51, якими затверджено схеми посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих
комітетів, департаментів, самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських (крім мм.
Києва та Севастополя) рад.
Отже, постановою № 386 умови оплати праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад
прирівняні до відповідних умов оплати праці (не тільки щодо визначення розмірів посадових окладів) працівників органів місцевого самоврядування міст обласного значення.
Підпунктом «в» підпункту 1 пункту 2 постанови № 268 керівникам структурних підрозділів, їх
заступникам, спеціалістам, в тому числі органів місцевого самоврядування, передбачена виплата
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надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця.
Що стосується норми постанови № 268 щодо невстановлення такої надбавки сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів, то вона була введена постановою КМУ «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» від 27 травня 2009 р. № 504
з одночасним введенням норми щодо збільшення на 50 відсотків посадових окладів сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад
та їх виконавчих органів, затверджених додатком 54 до постанови КМУ від 9 березня 2006 р. № 268.
З прийняттям постанови № 386 зазначені норми постанови № 268 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 27 травня 2009 р. № 504) не застосовуються.
Отже, умови оплати праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад, в тому числі щодо
встановлення їм надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи,
мають визначатись за умовами оплати праці керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім
мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, департаментів, самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад.
Перший заступник Міністра			         О. Крентовська
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 1 грудня 2016 р. № 1624/13/84-16
Про розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку
в разі звільнення злісного прогульника
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо обчислення середньої заробітної плати згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою
КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок), для виплати компенсації за невикористані дні відпустки
при звільненні працівника у випадку, коли протягом року він не з’являвся на роботі, та повідомляє.
Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати виплата компенсації за
невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи,
що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.
Згідно з частиною першою статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника
йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи.
Виходячи із змісту листа, працівник має 30 календарних днів не використаної відпустки за період
до прогулу і роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові компенсацію за дні невикористаної
відпустки в день його звільнення.
Оскільки протягом 12 розрахункових місяців працівник не мав заробітку (прогул протягом року),
то нарахування має здійснюватись з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Іншого порядку розрахунку середньої заробітної плати немає.
Директор Департаменту			             О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННОГО ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Лист
від 18 жовтня 2016 р. № 322/2/6917
Щодо наявності в Україні кризової ситуації
У Головному управлінні оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України опрацьовано Ваше звернення щодо наявності в Україні кризової ситуації.
Стосовно зазначеного в межах компетенції інформуємо.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий
період — це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами
України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової).
Відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р.
№ 303, затвердженого встановленим порядком, оголошено часткову мобілізацію, у зв’язку з чим в
Україні настав особливий період.
Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не визначено чіткого порядку
припинення особливого періоду.
Водночас зазначеним Законом передбачено такий захід, як демобілізація — комплекс заходів,
рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в
умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію та штати мирного часу.
Згідно зі статтею 11 зазначеного Закону рішення про демобілізацію із внесенням його на затвердження Верховною Радою приймає Президент України.
На цей час відповідних рішень Президентом України не приймалося. Водночас питання щодо наявності особливого періоду в державі поза часом проведення мобілізації було предметом судового
розгляду.
Вищий адміністративний суд України у постанові від 16 лютого 2015 р. (справа № 800/582/14),
виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду.
Враховуючи викладене, з огляду на зміст заходів мобілізації та демобілізації, визначених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», закінчення заходів мобілізації не припинило особливий період, який діє в Україні з 17 березня 2014 р.
Зважаючи на кризову ситуацію, що виникла на сході України у квітні 2014 р. та безпосередньо
загрожувала національній безпеці України, відповідно до Указу Президента України «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо
подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» було розпочато
проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. На цей час
проведення Антитерористичної операції триває. Враховуючи зазначене, наразі існує кризова ситуація, що загрожує національній безпеці України.
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Водночас статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено, що за працівниками,
призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на
особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або)
введення воєнного стану, на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації,
фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час
призову.
Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного
планування — заступник
начальника Генерального штабу
Збройних сил України
генерал-лейтенант			               А. Сиротенко
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 4 січня 2017 р. № 57/4.1/4.1-ДП-17
Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист <...> і повідомляє.
Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) в редакції, що діє з 1 січня 2017 р.,
передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб — підприємців у вигляді штрафу в разі:
— фактичного допуску 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 єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків —
у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі —
у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення;
— 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», — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
— 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;
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— 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.
Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських
санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Оскільки фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю встановлена
з 1 січня 2015 р., штрафні санкції можуть бути застосовані за правопорушення, вчинені після набуття чинності змін, внесених до статті 265 КЗпП, або правопорушення, які були вчинені раніше, але
є триваючими.
Додатково повідомляємо, що штрафи, передбачені статтею 265 КЗпП, накладаються в порядку,
встановленому постановою КМУ «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення
законодавства про працю та зайнятість населення» від 17 липня 2013 р. № 509 <...> за формою,
затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з
питань праці» від 2 лютого 2016 р. № 67.
Заступник директора департаменту			         О. Коновалова
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 4 січня 2017 р. № 54/4.1/4.1-ДП-17
Про надання інформації
Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист від 20 грудня 2016 р. і повідомляє.
Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) в редакції, що діє з 1 січня
2017 р., передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб — підприємців у вигляді штрафу
в разі:
— фактичного допуску 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 єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків —
у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі —
у   трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення
порушення;
— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення;
— 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», — у де-
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сятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
— 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.
Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських
санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
Таким чином, у разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, незалежно від кількості працівників,
яких стосується порушення, тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується
штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення
порушення.
У разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці розмір штрафу залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено порушення. Якщо порушення стосувалося
двох працівників, то розмір штрафу складатиме 20 мінімальних заробітних плат (2 × 10).
Якщо працівник відмовляється отримувати заробітну плату (не з’являється за її одержанням
за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і працівник про це повідомлений в
установленому порядку та не звертався із заявою щодо виплати зарплати через установу банку або
поштовим переказом) за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати у встановленому законодавством порядку. В такому випадку роботодавець виконає свій обов’язок щодо забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати.
Заступник директора департаменту 				

О. Коновалова

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 17 листопада 2016 р. № 2.4-16-2018
Щодо порядку, умов видачі та продовження листків непрацездатності
<...>
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) підставою для призначення допомоги
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності (далі — ЛН). Порядок і умови видачі, продовження та обліку ЛН, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.
Порядок, умови видачі та продовження ЛН визначено Інструкцією про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455 (далі — Інструкція № 455), порядок заповнення
ЛН — Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Мініс-
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терства охорони здоров’я України за погодженням Міністерства праці та соціальної політики України,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
Згідно з Інструкцією № 532 лицьовий бік бланка ЛН заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою.
Пунктом 4.5 Інструкції № 532 чітко визначений порядок здійснення виправлень у тексті (у разі
помилок), а саме: підтвердження записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та
печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». На бланку ЛН дозволяється не
більше двох виправлень.
Пунктом 1.9 Інструкції № 455 визначено, що ЛН в амбулаторно-поліклінічних закладах видається
лікуючим лікарем переважно за місцем проживання чи роботи. У разі вибору особою лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються за наявності заяви-клопотання особи, погодженої з
головним лікарем обраного лікувально-профілактичного закладу або його заступником, засвідченої
підписом та круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.
Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи
(під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), ЛН видається за місцем їх
тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число
днів непрацездатності.
При стаціонарному лікуванні поза постійним місцем проживання, у тому числі й з інших адміністративних районів міста, ЛН видається з дозволу головного лікаря, засвідчується його підписом і
печаткою лікувально-профілактичного закладу на число днів, необхідних для лікування (п. 1.10 та
1.11 Інструкції № 455).
Пунктом 3.8 Інструкції № 532 передбачено, що особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видається за підписом головного лікаря, що
засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я. Запис здійснюється у графі «Видачу
листка непрацездатності дозволяю» із обов’язковим записом у медичних картах амбулаторного чи
стаціонарного хворого.
Відповідно до пункту 2.2 Інструкції № 455 при втраті працездатності внаслідок захворювання або
травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати ЛН особисто терміном
до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10
календарних днів.
Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження ЛН до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі — лікарсько-консультативною
комісією (далі — ЛКК), яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після
комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше ніж 1 раз на 10 днів, але не більше терміну,
встановленого для направлення до МСЕК.
Пунктом 3.12 Інструкції № 532 при заповненні ЛН передбачено здійснення запису термінів лікування відповідно до пункту 2.2 Інструкції № 455 з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря,
завідувача відділення або голови ЛКК, що засвідчується їх підписами.
У пункті 3.15 Інструкції № 455 зазначено вичерпний перелік випадків, коли ЛН для догляду не видається, зокрема це стосується відпустки без збереження заробітної плати. Окрім цього, у статті 23
Закону № 1105 зазначено підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності — пункт 6 частини першої вказаної статті — за період перебування застрахованої особи у відпустці
без збереження заробітної плати.
Відповідно до статті 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування,
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що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).
Комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — Комісія) виконує свої функції згідно із Положенням про комісію (уповноваженого) із загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25 (далі — Положення № 25). Комісія перевіряє правильність видачі
та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних
послуг, приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення
(допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та
пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків
тощо, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково) відповідно до
пункту 3.1.1 Положення № 25.
Слід наголосити, що саме Комісія зобов’язана вживати заходів щодо своєчасного надання на
підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення. Зокрема, з метою захисту права
застрахованої особи на своєчасне отримання матеріального забезпечення, яке порушується у зв’язку
із неналежним оформленням бланка ЛН, комісія повинна сприяти працівнику у виправленні зазначених помилок.
Так, ЛН, що заповнені з порушенням встановленого законодавством порядку, мають бути повернені
в заклади охорони здоров’я за місцем їх видачі для оформлення належним чином. Лише після цього
Комісія приймає ґрунтовне рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Комісія повинна постійно проводити на підприємстві роз’яснювальну роботу та надавати консультації з
питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.
Окрім цього, слід зазначити, що пунктом 8.3 Інструкції № 455 передбачено, що лікарі несуть відповідальність згідно із законодавством України за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.
Заступник директора				

Т. Нагорна

ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У м. КИЄВІ
Лист
від 15 грудня 2016 р.
Договір трудовий чи цивільно-правовий: у чому відмінність
Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг фізичною особою може
здійснюватися як на підставі трудового, так і цивільно-правового договору.
Основною відмінністю трудових договорів від цивільно-правового договору (ЦПД) є те, що перші
регламентуються Кодексом законів про працю, а інші — Цивільним кодексом України (ЦКУ).
Відповідно до статті 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за
якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і угодою сторін.
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Дотримання внутрішнього трудового розпорядку означає, зокрема, що робочий час встановлюється не особою, яка за угодою має виконувати роботу, а роботодавцем (наприклад, охорона приміщення у дні та години, визначені роботодавцем із додержанням норм законодавства про працю щодо
тривалості робочого часу).
Працівнику гарантуються заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги,
компенсації тощо, до трудової книжки вноситься відповідний запис.
Загальне визначення ЦПД наведено в статті 626 ЦКУ. Це домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Найпоширенішими серед ЦПД є договори:
— на виконання робіт (договори підряду);
— на надання послуг.
За ЦПД підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу. У трудовій книжці запис про виконання
роботи за ЦПД не робиться.
Предмет і мета договору
Мета укладання трудового договору — організація процесу праці. Відповідно, предметом є сам
процес праці, тобто виконання певної роботи (певних трудових функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. За ЦПД процес організації праці залишається за його межами, метою
договору є отримання певного матеріального результату.
Оплата роботи
Відповідно до вимог трудового договору роботодавець зобов’язаний регулярно виплачувати заробітну плату за виконану роботу в установлені для її виплати строки, а її розмір не може бути нижче
за мінімальну заробітну плату.
Водночас за ЦПД оплачується не процес праці, а її результати, котрі визначають після закінчення роботи і оформлюють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на
підставі яких провадиться їх оплата. Договором також може бути передбачено попередню або поетапну оплату.
Відповідальність сторін
У разі порушення працівником обов’язків трудового договору його може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (догана або звільнення).
Крім того, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству,
установі, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.
Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках,
зазначених у статтях 132 та 134 КЗпП.
Відповідно до статті 837 Цивільного кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу згідно з актом
виконаних робіт. Відповідальність виконавця роботи за порушення ЦПД насамперед має встановлюватися самим договором (пеня, штраф тощо). У трудових відносинах такі види санкцій
не допускаються.
Охорона праці
У трудових відносинах на роботодавця покладається низка обов’язків щодо працівника, які підлягають виконанню незалежно від змісту трудового договору.
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Так, зокрема, роботодавець зобов’язаний забезпечити працівникові безпечні та нешкідливі умови праці. Крім того, він не має права вимагати від працівника виконання роботи, пов’язаної із явною
небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про працю.
Щодо цивільно-правових відносин, то в даному випадку подібних вимог немає, а визначальним
фактором для умов праці виконавця є те, про що домовились сторони.
За договором підряду відповідно до статті 837 Цивільного кодексу одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника).
Таким чином, власний ризик виконавця робіт істотно відрізняє ЦПД від трудового договору.
Соціальне страхування
Статтею 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23 вересня 1999 р. № 1105-XIV передбачено, що страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі
в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у
фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших органах.
Також особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), підлягають страхуванню
від нещасного випадку (ст. 35 Закону про соціальне страхування).
Водночас для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, тобто працюють за ЦПД, передбачено добровільне страхування.
ЦПД на окремі професії
В окремих випадках можливо укладання ЦПД для виконання робіт за певною професією, але за
умови, що виконавці є приватними підприємцями.
Наприклад, стаття 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від
19 листопада 1992 р. № 2801-XII передбачено, що медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових
відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з
одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами — підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими
закладами у цивільно-правових відносинах.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV передбачено, що підприємство може користуватися послугами
спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.
Відрядження
Відрядження — це поїздка працівника за рішенням керівника підприємства, установи, організації
до іншого населеного пункту для виконання трудових обов’язків поза місцем його постійної роботи.
Тобто відрядження існують виключно для працівників (осіб, які працюють на умовах трудового договору).
Гарантії і компенсації при службових відрядженнях для найманих працівників, які працюють на
умовах трудового договору, визначено у статті 121 КЗпП, відповідно до якої працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до
місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення у порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.
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За працівниками, направленими у відрядження, протягом усього часу відрядження зберігається
місце роботи (посада).
Працівникам, направленим у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати
праці не може бути нижчим середнього заробітку.
За відсутності трудових відносин ситуація інша. Якщо за умовами ЦПД роботи мають виконуватися в іншому населеному пункті, питання компенсації виконавцю витрат на проїзд, проживання,
харчування тощо та розміри такої компенсації мають бути визначені безпосередньо у договорі та
включатися до вартості договору. Направлення у службове відрядження при цьому не відбувається,
оскільки відсутні трудові відносини.

ІНФОРМАТИВНО

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє про початок роботи цілодобової інтерактивної голосової допомоги щодо технічної підтримки Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На запитання, пов’язані із заповненням е-декларацій, можна отримати відповіді за
номером (+38 044) 200-06-94.
Інтерактивним меню телефонної лінії передбачено, що на першому етапі користувач, який
зателефонував на лінію підтримки, обиратиме: технічного характеру його питання чи стосується заповнення декларації. У подальшому меню відкриває низку напрямів, які надають користувачеві можливість дізнатися саме про те, що його цікавить. Серед цих напрямів: порядок
реєстрації на порталі та подачі декларації; порядок зміни цифрового підпису, авторизація з
використанням захищеного носія. Також користувачам надаються рекомендації, що робити,
якщо неправильно зазначена електронна адреса або не надходить лист-підтвердження авторизації. Вирішення інших питань здійснюється в робочий час з 9:00 до 18:00, є можливість
зв’язатися з оператором.
Нагадаємо, що до 1 квітня 2017 р. електронні декларації мають заповнити особи, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII займають
відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які для цілей цього Закону
є або прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
За інформацією із сайту www.nazk.gov.ua
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«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Законодавство про
господарські товариства:
що варто знати кадровикам
Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII (далі —
Закон № 1576);
 Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI (далі — Закон № 514);
 Випуск 1 «Професії, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — Випуск 1 ДКХП);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП).

З

аконодавство про господарські товариства значною мірою пов’язане із Цивільним кодексом України від 16 січня
2003 р. № 435-IV та Господарським кодексом України від 16 січня 2003 р. № 436-IV,
які вже розглядалися на сторінках нашого журналу (див. «Кадровик України» № 3/2016, с. 47
та № 4/2016, с. 51). Саме цими нормативноправовими актами регулюються різноманітні
питання діяльності господарських товариств,
здійснення ними (їх посадовими особами) різних правочинів цивільно-правового характеру
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тощо. Але багато питань, пов’язаних із процесом утворення господарських товариств та
функціонуванням їх органів, потребують окремого правового регулювання, яке здійснюється за допомогою таких законодавчих актів, як
Закон № 1576 та Закон № 514. Обізнаність з
ними може стати в пригоді тим кадровикам,
які беруть участь у процесі створення або реорганізації господарських товариств, розробці
їх організаційно-штатної структури, штатного
розпису, посадових інструкцій окремих категорій працівників тощо.
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Господарські товариства та їх види
Багато кадровиків працюють на підприємствах, в установах, організаціях, значна
частина яких належить до так званих господарських товариств. Відповідно до частини
другої статті 1 Закону № 1576 господарські
товариства — це підприємства, установи,
організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом
об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
До господарських товариств належать:
 акціонерне товариство — товариство,
яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної
номінальної вартості, і несе відповідальність
за зобов’язаннями тільки майном товариства. При цьому товариство не відповідає за
зобов’язаннями акціонерів, а акціонери не
відповідають за зобов’язаннями товариства і
несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю
товариства, тільки в межах належних їм акцій;
 товариство з обмеженою відповідальністю — товариство, що має статутний
капітал, розділений на частки, розмір яких
визначається установчими документами.
Максимальна кількість його учасників може
досягати 100 осіб, які несуть відповідальність
у межах їх вкладів;
 товариство з додатковою відповідальністю — товариство, статутний (складений)
капітал якого поділений на частки визначених
установчими документами розмірів. Учасники
такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а в разі недостатності цих сум —
додатково належним їм майном в однаковому
для всіх учасників кратному розмірі до внеску
кожного учасника. При цьому граничний розмір відповідальності учасників передбачається
в установчих документах товариства;
 повне товариство — товариство, всі
учасники якого займаються спільною підпри-
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ємницькою діяльністю та несуть солідарну
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. При цьому особа
може бути учасником тільки одного повного
товариства;
 командитне товариство — товариство,
в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства
підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім
своїм майном, є один або більше учасників,
відповідальність яких обмежується вкладом
у майні товариства (вкладників) та які не беруть участі в діяльності товариства.
Акціонерні товариства відповідно до
статті 5 Закону № 514 поділяються на два
типи:
 публічні акціонерні товариства — можуть здійснювати публічне та приватне розміщення акцій;
 приватні акціонерні товариства — можуть здійснювати тільки приватне розміщення акцій. При цьому в разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного
розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у т. ч. про зміну типу
товариства — з приватного на публічне.
Нагадаємо, що до набрання чинності Законом № 514 акціонерні товариства поділялися на відкриті (нині публічні) та закриті
(нині приватні) акціонерні товариства. Слід
зазначити, що відповідно до статті 2 Закону
№ 1576 найменування товариства повинно
містити відомості про його організаційноправову форму (вид товариства), назву, а
також інші відомості, передбачені законом.
Згідно з пунктом 2.1 Державного класифікатора України ДК 002:2004 «Класифікація
організаційно-правових форм господарювання», затвердженого наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня
2004 р. № 97, організаційно-правова форма
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Додаток 1
Зразок наказу про внесення записів до трудових книжок
про перейменування господарського товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДІВНИК»
НАКАЗ
10.10.2016				

м. Харків			

№ 50-К

Про внесення записів до трудових книжок працівників та
їх посадових інструкцій про перейменування підприємства
У зв’язку зі зміною організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Машинобудівник» на Публічне акціонерне товариство «Машинобудівник»
ЗАБЕЗПЕЧИТИ:
1. ТКАЧЕНКО Ірині Іванівні, начальнику відділу кадрів підприємства, у встановленому порядку внесення відповідних записів до трудових книжок працівників підприємства про перереєстрацію (перейменування) підприємства, а також відповідних змін до їх посадових інструкцій до 20 жовтня 2016 р.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Луценка П. І.
Підстави: 1. Свідоцтво про держану реєстрацію ПАТ «Машинобудівник» від
07.10.2016.
2. Статут ПАТ «Машинобудівник».
Директор
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господарювання — це форма здійснювання
господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою,
яка визначає характер відносин між заснов
никами (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов’язаннях підприємства
(організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.
Зверніть увагу, що згідно з пунктом 2.14
Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, у
графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки як заголовок вказується повне
найменування підприємства. Тому в разі зміни організаційно-правової форми підприємства (зокрема, господарського товариства) до
графи 3 трудової книжки вноситься відповід-

ний запис (наприклад: «Приватне акціонерне
товариство «Машинобудівник» з 10 жовтня 2016 р. перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Машинобудівник»).
У графі 4 проставляється підстава перейменування — наказ (розпорядження), його дата
і номер (додатки 1, 2).
Крім того, згідно з пунктом 6 Загальних положень Випуску 1 ДКХП у разі зміни назви підприємства, установи, організації до посадових
інструкцій також вносяться відповідні зміни.

Створення господарських товариств
Відповідно до статті 3 Закону № 1576 заснов
никами та учасниками товариства можуть
бути підприємства, а також громадяни, крім
випадків, передбачених законодавчими актами України. При цьому підприємства, які стали учасниками товариства, не ліквідуються як
юридичні особи.
Додаток 2

Зразок запису до трудової книжки про перейменування підприємства

3

15

4

10

Приватне акціонерне товариство «Машинобудівник»
05 2015 Прийнятий до відділу транспорту воді м
автотранспортних засобів категорії «В»
10 2016 Приватне акціонерне товариство «Машинобудівник»
перейменоване в Публічне акціонерне товариство
«Машинобудівник» з 10 жовтня 2016 р.
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Наказ від
12.05.2015 № 29-К
Наказ від 10.10.2016
№ 50-К
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Приклад
Якщо підприємство «А» та підприємство «Б» заснували господарське товариство «В», то, як правило, це не впливає на попередні права та
обов’язки більшості працівників підприємств «А» і «Б», в т. ч. це не потребує
внесення відповідних записів до їх трудових книжок. Разом з тим до посадових
інструкцій окремих працівників підприємств «А» і «Б» у встановленому порядку можуть бути внесені зміни в частині покладання на них певних обов’язків,
пов’язаних з їх участю в межах законодавства в діяльності господарського
товариства «В» або вони можуть бути
прийняті на роботу до товариства «В»
на умовах сумісництва.

Згідно зі статтею 4 Закону № 1576 установчими документами товариства, на основі
яких вони створюються та діють, є:
 статут — для акціонерного товариства,
товариства з обмеженою відповідальністю й
товариства з додатковою відповідальністю;
 засновницький договір — для повного й
командитного товариства.
Установчі документи мають містити відомості про: вид товариства, предмет і цілі його
діяльності, склад засновників та учасників,
найменування, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та
компетенцію органів товариства та порядок
прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, за якими необхідна кваліфікована
більшість голосів, порядок внесення змін до
установчих документів та порядок ліквідації
й реорганізації товариства, інші умови, що не
суперечать законодавству України.
Звертаємо вашу увагу, що згідно з пунктом 6 Загальних положень Випуску 1 ДКХП
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для працівників усіх посад, що зазначені у
штатному розписі, мають складатися посадові
інструкції. Виняток можуть становити окремі
керівники, правове становище яких визначено
в статуті (положенні) підприємства, установи підрозділу, де зазначено основні завдання,
обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій.
У зв’язку із зазначеним на деяких підприємствах приймають рішення не розроб
ляти посадові інструкції для керівництва.
Але в статуті підприємства завдання, права,
обов’язки та відповідальність конкретних керівників можуть бути виписані узагальнено,
адже стаття 4 Закону № 1576 не вимагає їх
детального й конкретного визначення. Тому
під час прийняття рішення щодо необхідності
розробки посадових інструкцій для окремих
керівників слід обов’язково проаналізувати статут товариства з точки зору наявності
в ньому положень щодо завдань, обов’язків,
прав і відповідальності окремих керівників
для правильної й ефективної організації праці
на підприємстві та керівництва ним.
Зауважимо, що відповідно до статті 3 Закону № 514 акціонерне товариство може бути
створене як шляхом заснування, так і шляхом
злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального
(комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.
У разі створення акціонерного товариства шляхом злиття, поділу тощо слід мати
на увазі, що відповідно до статті 36 КЗпП у
разі зміни власника підприємства, а також у
разі його реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
Припинення трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу
можливе лише в разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП).
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Органи управління товариством
Відповідно до статті 23 Закону № 1576 управління товариством здійснюють його органи,
склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються відповідно до виду товариства. Інші
статті Закону № 1576 та Закону № 514 містять
більш детальні визначення понять, що стосуються різних органів окремих видів товариств.
Щодо акціонерного товариства, то Закон
№ 514 містить такі визначення деяких його органів:
 вищий орган — загальні збори акціонерів
(ст. 32);
 наглядова рада — орган, що здійснює
захист прав акціонерів товариства і в межах
компетенції, визначеної статутом та законом,
контролює та регулює діяльність виконавчого
органу (ст. 51);
 постійні чи тимчасові комітети — утворюються наглядовою радою з числа її членів для
вивчення і підготовки питань, що належать до її
компетенції (ст. 56);
 виконавчий орган — може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор) (ст. 58);
 ревізійна комісія (ревізор) — може обиратися загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (ст. 73).
Що стосується товариства з обмеженою від
повідальністю, то в Законі № 1576 наведено такі
визначення його органів управління:
 вищий орган — загальні збори учасників
товариства або призначених ними представників (ст. 58);
 виконавчий орган — колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію
очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також особи, які не
є учасниками товариства (ст. 62).
Визначення органів управління інших видів
товариств не наводиться, натомість зазначається, що ведення справ повного товариства може
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здійснюватися або всіма учасниками, або одним
чи кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням,
яке має бути підписано рештою учасників товариства. Учасники, яким було доручено ведення
справ повного товариства, зобов’язані надавати
решті учасників на їх вимогу повну інформацію
про дії, що виконуються від імені та в інтересах
товариства (ст. 68 Закону № 1576).
Згідно зі статтею 81 Закону № 1576 управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю.

Посадові особи господарських
товариств
Вид органу управління господарським товариством визначає і посадових осіб, які здійснюють
свої повноваження в цьому органі. Відповідно
до частини другої статті 23 Закону № 1576 посадовими особами органів управління товариства є фізичні особи:
 голова та члени виконавчого органу;
 голова та члени ревізійної комісії, ревізор
товариства;
 голова та члени іншого органу товариства,
наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено його установчими документами.
У пункті 15 статті 2 Закону № 514 крім зазначених посадових осіб для акціонерних товариств згадуються й такі посадові особи, як
голова та члени наглядової ради акціонерного
товариства. Крім того, згідно зі статтею 56 Закону № 514 з метою забезпечення діяльності
комітету з питань аудиту наглядова рада може
прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній
аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим
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та підзвітним безпосередньо члену наглядової
ради — голові комітету з питань аудиту. Наглядова рада за пропозицією її голови у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який відповідатиме за взаємодію
акціонерного товариства з акціонерами та/або
інвесторами.
Зауважимо, що визначати умови, на яких
виконуватимуть свої повноваження посадові
особи певних органів товариства, у т. ч. умови
оплати за виконання цих повноважень, мають
відповідні органи товариства. Зокрема, якщо
певні посадові особи виконуватимуть свої пов
новаження на платній основі з виплатою матеріального забезпечення, з ними можуть укласти
трудовий договір (контракт).
Наприклад, у статті 51 Закону № 514 зазначається, що порядок роботи членів наглядової
ради та виплати їм винагороди визначається
цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим
договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або конт
ракт від імені товариства підписується головою
виконавчого органу чи іншою уповноваженою
загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може
бути оплатним або безоплатним. Подібні положення передбачені законодавством й для інших
посадових осіб товариств.
Звертаємо вашу увагу, що якщо з посадовими особами органів управління товариства укладається трудовий договір, то у штатному розписі
товариства мають бути передбачені певні посади відповідно до КП. Зокрема, для посадових
осіб товариства у КП передбачені такі посади
(з кодами КП, які можуть використовуватися для
утворення посад у штатному розписі):
 голова товариства (код КП 1210.1);
 голова правління (код КП 1210.1). Відповідно до примітки 1 додатку В до КП можливе
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також утворення похідної назви «Заступник голови правління» (код КП 1210.1);
 голова виконавчого органу акціонерного
товариства (код КП 1210.1);
 голова ради директорів (код КП 1210.1);
 генеральний директор (голова, президент,
інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.) (код КП 1210.1);
 директор (начальник, інший керівник)
підприємства (код КП 1210.1);
 директор виконавчий (код КП 1210.1);
 голова комісії (код КП 1229.7) Відповідно
до примітки 2 додатку В до КП можливе розширення до посади «Голова комісії ревізійної» (код
КП 1229.7);
 голова спостережної (наглядової) ради
(код КП 1210.1);
 директор-розпорядник (код КП 1231);
 голова комітету (код КП 1239);
 секретар корпоративний (код КП 1231);
 член виконавчого органу акціонерного
товариства (код КП 2441.2);
 член правління акціонерного товариства
(код КП 2441.2);
 член спостережної (наглядової) ради (код
КП 2441.2);
 член ревізійної комісії (код КП 2441.2);
 аудитор (код КП 2411.2);
 ревізор (код КП 3439);
 секретар правління (код КП 3431);
 помічник члена комісії (код КП 3436.9);
 секретар комітету (організації, підприємства, установи) (код КП 3431).

Обмеження щодо призначення на
певні посади
Особливу увагу кадровикам слід звернути на
частину третю статті 23 Закону № 1576, у якій
зазначаються особи, які не можуть бути посадовими особами господарських товариств і
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яких не можна оформлювати на роботу на такі
посади: народні депутати України, члени КМУ,
керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, нотаріуси,
депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі, посадові особи органів
прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків,
коли державні службовці здійснюють функції з
управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в наглядовій раді товариства або ревізійній
комісії товариства; особи, яким суд заборонив
займатися певною діяльністю, якщо відповідне
товариство здійснює зазначений вид діяльності;
особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, одержання неправомірної вигоди та інші
корисливі злочини у випадку керівних посад і
посад, що пов’язані з матеріальною відповідальністю.
Крім того, нормами законодавства можуть
бути встановлені й інші обмеження щодо призначення певних осіб на посади в господарських
товариствах. Наприклад, згідно зі статтею 73 Закону № 514 не можуть бути членами ревізійної
комісії (ревізором) акціонерного товариства:
член наглядової ради; член виконавчого органу;
корпоративний секретар; особа, яка не має пов
ної цивільної дієздатності; члени інших органів
товариства.
Зауважимо, що в разі припинення у встановленому порядку повноважень посадових
осіб уповноваженими на це органами господарського товариства (наприклад, їх необрання до
складу відповідних органів) згідно зі статтею 36
КЗпП підставами для припинення трудового договору з ними можуть бути:
 підстави, передбачені контрактом;
 підстави, передбачені іншими законами.
Крім того, згідно з пунктом 5 статті 41 КЗпП
трудовий договір з ініціативи власника або упов
новаженого ним органу може бути розірваний у
разі припинення повноважень посадових осіб.
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Повноваження, обов’язки, права та
відповідальність посадових осіб
Особливу увагу кадровикам слід звернути на
статті Закону № 1576 та Закону № 514, у яких
йдеться про повноваження, обов’язки, права та
відповідальність посадових осіб товариств, адже
їх доречно передбачити і в посадових інструкціях таких працівників. Нагадаємо, що відповідно
до Загальних положень Випуску 1 ДКХП посадові інструкції працівників складаються з таких
розділів: «Загальні положення», «Завдання та
обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги», «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою».
Згідно із Загальними положеннями Випуску 1 ДКХП посадові інструкції працівників мають розроблятися на основі кваліфікаційних
характеристик професій, що містяться в галузевих випусках ДКХП. Наприклад, кваліфікаційні характеристики голови спостережної (наглядової) ради та голови правління містяться
в розділі 3 «Діяльність органів управління підприємствами» Випуску 1 ДКХП. Разом з тим у
зв’язку із частими змінами в законодавстві кваліфікаційні характеристики не завжди в повному обсязі відповідають змінам, тому в доречних
випадках слід доповнювати певні розділи посадової інструкції або корегувати чи уточнювати
їх згідно з вимогами законодавства. Крім того,
кваліфікаційні характеристики містять недостатньо інформації для таких розділів посадової
інструкції, як «Загальні положення», «Права» та
«Відповідальність», але вона може міститися у
відповідних законодавчих актах.
Наведемо приклад формулювання змісту
окремих пунктів деяких розділів посадових інструкцій працівників господарських товариств,
який може бути визначений на підставі статей
Закону № 1576 та Закону № 514:
 посадові особи товариств (ст. 23 Закону № 1576): «Завдання та обов’язки: зберігати
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію... Відповідальність: за заподіяну ними
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товариству шкоду — відповідно до чинного законодавства України, за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації —
відповідно до чинного законодавства України та
установчих документів товариства...»;
 директор товариства з обмеженою відповідальністю (ст. 62 Закону № 1576): «Загальні положення: підзвітний загальним зборам
учасників... Завдання та обов’язки: вирішує всі
питання діяльності товариства, за винятком
тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, організує
виконання рішень загальних зборів... Права: виконувати частину повноважень загальних зборів
товариства, які були передані йому у встановленому порядку за рішенням загальних зборів, діяти від імені товариства в межах, встановлених
законодавством та установчими документами
товариства...»;
 генеральний директор товариства з
обмеженою відповідальністю (ст. 62 Закону
№ 1576): «Права: без довіреності виконувати дії
від імені товариства...»;
 голова та члени ревізійної комісії товариства з обмеженою відповідальністю (ст. 63
Закону № 1576): «Завдання та обов’язки: бере
участь у контролі та перевірці діяльності дирекції (директора) товариства за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників
товариства бере участь у складанні висновків по
річних звітах та балансах, доповідає результати
проведених комісією перевірок вищому органу
товариства... Права: за дорученням комісії вимагати від посадових осіб товариства подання
їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи
інших документів та особистих пояснень, у встановленому порядку ставити питання про скликання позачергових загальних зборів учасників,
якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловживання посадовими
особами товариства...»;
 посадові особи органів акціонерного товариства (ст. 52 Закону № 514): «Завдання та
обов’язки: забезпечує членам наглядової ради
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доступ до інформації в межах, передбачених законодавством про акціонерні товариства та статутом товариства...»;
 голова наглядової ради акціонерного
товариства (ст. 54 Закону № 514): «Загальні
положення: у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його
повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову
раду акціонерного товариства... Завдання та
обов’язки: організовує роботу наглядової ради,
скликає засідання наглядової ради та головує на
них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше
не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені
статутом та положенням про наглядову раду...»;
 члени наглядової ради акціонерного
товариства (ст. 51–53, 59 Закону № 514): «Загальні положення: член наглядової ради не може
бути одночасно членом виконавчого органу та/
або членом ревізійної комісії (ревізором)... Зав
дання та обов’язки: виконує свої обов’язки особисто і без передачі власних повноважень іншій
особі, бере участь у підготовці порядку денного
загальних зборів, прийнятті рішення про дату
їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного (крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів, бере
участь у підготовці і прийнятті рішень про продаж раніше викуплених товариством акцій, про
розміщення товариством інших цінних паперів,
крім акцій, про викуп розміщених товариством
інших, крім акцій, цінних паперів тощо... Права:
на оплату своєї діяльності за рахунок товариства
на умовах, визначених загальними зборами, та
відповідно до затвердженого зборами кошторису, бути присутніми на засіданнях колегіального
виконавчого органу товариства...»;
 голова колегіального виконавчого органу
акціонерного товариства (ст. 59 Закону № 514):
«Загальні положення: у разі неможливості виконання головою колегіального виконавчого оргаКадровик України
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ну своїх повноважень за рішенням цього органу
його повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого органу (якщо інше не
передбачено статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства)... Зав
дання та обов’язки: організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання,
забезпечує ведення протоколів засідань... Права:
без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого
органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження,
обов’язкові для виконання всіма працівниками
товариства...»;
 член колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (ст. 58, 59 Закону
№ 514): «Загальні положення: не може бути членом наглядової ради чи ревізійної комісії свого
товариства... Права: вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання...»;
 член ревізійної комісії (ревізор) акціонерного товариства (ст. 73 Закону № 514):
«Загальні положення: члени ревізійної комісії
(ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства... Завдання та обов’язки:
у межах компетенції бере участь у проведенні
перевірок фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами
фінансового року (якщо інше не передбачено
статутом товариства) та підготовці відповідного висновку за результатами перевірки... Права:
вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових
загальних зборів, бути присутніми на загальних
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зборах товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого
голосу, брати участь у засіданнях наглядової
ради та виконавчого органу товариства у випадках, передбачених законодавством, статутом
або внутрішніми положеннями товариства...».

Інші важливі моменти Закону № 514
Кадровикам також слід звернути увагу й на такі
статті Закону № 514:
 стаття 89, згідно з якою в разі ліквідації
платоспроможного акціонерного товариства ви
моги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:
у першу чергу задовольняються вимоги
щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або
смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені
заставою;
у другу чергу — вимоги працівників, пов’язані
з трудовими відносинами, вимоги автора
про плату за використання результату його
інтелектуальної, творчої діяльності (детальніше про авторське право див. «Кадровик
України» № 9/2016, с. 22);
 стаття 59, згідно з якою представник
профспілкового або іншого уповноваженого
трудовим колективом органу, який підписав
колективний договір від імені трудового колективу, має право бути присутнім на засіданнях
колегіального виконавчого органу. Крім того,
статутом може надаватися право й іншим особам бути присутніми на засіданні колегіального
виконавчого органу. 
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Євгеній Губа,

бухгалтер-експерт

Запровадження відрядної

системи оплати праці

За відрядної системи оплата праці працівників здійснюється за виготовлення
певної кількості продукції належної якості за певних умов праці. Передумови
запровадження цієї системи розглянемо на прикладі ситуації, що виникла на
виробничому підприємстві

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого
внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 р. № 44 (далі — Рекомендації
№ 44);
 Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства, схвалені постановою колегії Міністерства праці України від 19 квітня 1995 р. № 2 (далі — Рекомендації № 2).

Відрядна оплата: загальні положення
Відповідно до статті 97 КЗпП оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Вона
може провадитися як за результатами індивідуальних, так і за результатами колективних робіт.
Форми та системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми
посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних і гаран-
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тійних виплат встановлюються підприємствами
самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір
на підприємстві не укладено, власник або упов
новажений ним орган зобов’язаний погодити ці
питання з профспілковим органом, а в разі його
відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
З посиланням на норму статті 97 КЗпП, а та
кож на вимоги статті 15 Закону України «Про
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оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95ВР у розділі 1 Рекомендацій № 44 зазначено, що
оплата праці працівників на підприємствах здійснюється за почасовою або відрядною формами оплати праці, а також за системами оплати
праці, до яких належать: проста-почасова, почасово-преміювальна, пряма (індивідуальна) відрядна, відрядно-преміювальна, відрядно-прогресивна, непряма-відрядна, акордна.
Нагадаємо, що за відрядної системи оплати
праці заробіток працівника (бригади) нараховується залежно від кількості продукції (обсягу
виконаної роботи), яка була виготовлена (виконана). Така система є ефективною, якщо на
підприємстві:
 налагоджено кількісний облік результатів
праці та контроль за якістю продукції (виконаних робіт);
 правильно організована тарифікація робіт і
обґрунтовано застосовується нормування праці;
 забезпечено нормативне завантаження
працівника, що гарантує йому належний рівень
заробітної плати;
 організовано своєчасне надання працівнику виробничих завдань, нарядів, а також матеріалів, інструменту тощо.
Порядок визначення розцінок за відрядної
оплати праці встановлено статтею 90 КЗпП, а
саме виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку
(норм часу). Передбачено два способи визначення відрядної розцінки:
 шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи,
що виконується, на погодинну (денну) норму
виробітку;
 шляхом множення погодинної (денної)
тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу
в годинах або днях.
Розглянемо детальніше порядок визначення
відрядних розцінок з урахуванням необхідних
для розрахунку показників (керуючись визначеннями, наведеними в Рекомендаціях № 2).
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Ситуація, що виникла на виробничому
підприємстві
Служба виробничого підприємства, що займається виготовленням прогулянкових човнів (на
гумовій основі), запропонувала певні дані (таб
лиця 1) для оплати праці працівників основного
виробництва (1 цех).
У доповідній записці, що надійшла з відділу
планування до кадрової служби підприємства,
зазначено, що у зв’язку з необхідністю зміни
системи та форми оплати праці працівників
основного виробництва, підходу до нарахування їм заробітної плати, а також встановлення
циклового способу виробництва пропонується:
1. Змінити виробничий процес у зв’язку з
неефективністю підходу з виготовлення одним
працівником основного виробництва однієї
одиниці продукції (човна). Пропонується цикловий спосіб виробництва, за якого один човен виготовляє два зварювальники та два складальники виробів, які займаються оснащенням човнів.
Запланований обсяг готових виробів за восьмигодинного робочого дня — 8 одиниць.
2. Встановити кількість часу для виконання
одного циклу виходячи з реального часу виготовлення найбільшого кільового моторного човна (430 см). Виготовлення менших за розміром
човнів (моторних (кільових, плоскодонних), веслових (290 см, 275 см, 249 см, 230 см, 210 см))
різних модифікацій потребує менше часу (але
незначно), а тому під час їх виготовлення існують
передумови для збільшення обсягу виробництва
та підвищення оплати праці робітників основного виробництва за рахунок нарахування премій.
3. Залишити без змін відрядну форму оплати праці працівників допоміжного виробництва
(столярного, різального, пакувального та виготовлення допоміжного оснащення), а також
місячні оклади працівників швейного цеху та
допоміжного виробництва, які є ефективними.
4. Внести пропозиції щодо запровадження
найбільш оптимальної відрядної системи оплати праці для працівників основного виробни-
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Таблиця 1

1

II

1

III

2

×

4

Запланований обсяг готових виробів
циклу за день, кількість

I

Запланований обсяг циклів за день
(8 год.), кількість

3

Кількість часу для
виконання одного
циклу, год.

Результат
роботи 4
робітників
основного
виробництва

2

4
Деталі у
вигляді
балонів
тощо для
одного
човна
Готовий
каркас
одного
човна
Оснащений
каркас
одного
човна
Готовий
до пакування
виріб
(човен)

5

6

7

8

9

0,90

45

90

8

8

0,92

46

92

8

8

0,94

94

188

8

8

×

185

370

×

8

цтва на підставі даних таблиці 1 з урахуванням
системи преміювання робітників за виконання
нормованого завдання залежно від здавання
продукції циклу (якості продукції).

Визначення необхідних показників
Звертаємо увагу, що нормування праці є складовою частиною (функцією) управління ви-
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Вартість одного циклу
з виготовлення човнів,
грн

Готовий виріб циклу

1
Поздовжнє
(горизонтальне)
зварювання
(робоче місце 1)
Кільцеве
зварювання
(робоче місце 2)
Оснащення
каркасу
(робоче місце 3)

Працівники, зайняті
в циклі, осіб

Назва
циклу

Цикл виробництва,
номер

Дані щодо запланованих обсягів
та видів робіт працівників основного виробництва

Веслових Моторних

робництвом і включає визначення необхідних
витрат праці (часу) на виконання робіт (виготовлення одиниці продукції) окремими робітниками (бригадами) та встановлення на цій основі
норм праці. При цьому необхідними визнаються витрати, що відповідають ефективному для
конкретних умов виробництва використанню
трудових та матеріальних ресурсів в умовах дотримання обґрунтованих режимів праці та відпочинку.

Кадровик України

Оплата праці

Під час нормування праці працівників застосовуються такі види норм праці: норма часу,
норма виробітку, норма обслуговування, норма
(норматив) чисельності. У ситуації, що розглядається, звернемо увагу тільки на деякі з них. Але
спочатку зазначимо, що до нормативних матеріалів для нормування праці належать:
 нормативи з питань праці (нормативи
часу, виключаючи мікроелементи, нормативи
чисельності, нормативи часу обслуговування,
єдині та типові норми часу, виробітку, обслуговування);
 нормативи режимів роботи устаткування.
За сферою застосування нормативні матеріали для нормування праці поділяються на міжгалузеві, галузеві (відомчі) та локальні. У даному
випадку мова може йти про локальні нормативні матеріали, що розробляються:
 на окремі види робіт (за відсутності відповідних міжгалузевих або галузевих нормативних матеріалів), наприклад, у даному випадку на
роботи для виконання циклів 1-3 на основному
виробництві (таблиця 1);
 під час створення на підприємстві прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з врахованими в разі розроблення міжгалузевих та галузевих (відомчих) нормативних
матеріалів з питань праці на ці роботи.
Локальні нормативні матеріали затверджуються підприємством (власником або уповноваженим ним органом).
Відповідно до пункту 1.3 Рекомендацій № 2
норма (норматив) чисельності — це встановлена чисельність робітників певного професійнокваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських
функцій або обсягів робіт. За нормами (нормативами) чисельності визначаються також витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями,
в цілому по підприємству або цеху, його структурному підрозділі.
Для того щоб виконати запланований обсяг
готових виробів циклу за день, в результаті чого
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підприємство отримає вісім човнів, готових до
пакування, нормативна чисельність працівників
основного виробництва має становити чотири
робітники (два зварювальники та два складальники виробів). У разі необхідності заміни відсутнього працівника основного виробництва з
будь-якої причини (хвороба, прогул тощо) залучаються працівники інших виробництв у такій
послідовності:
 працівники допоміжного виробництва
(ремонтного цеху);
 працівники з виготовлення допоміжного
оснащення (цеху допоміжного оснащення);
 працівники основного виробництва (цех 2),
які нормативно не завантажені;
 працівники, залучені до виконання разових робіт зі сторони (за договорами цивільноправового характеру тощо);
 працівники, прийняті на постійне місце
роботи (в разі тривалої відсутності основного
працівника).
При цьому кожний працівник має пройти виробниче навчання з метою оволодіння функціями інших працівників основного виробництва та
бути корисним на будь-якому робочому місці.
У пункті 1.3 Рекомендацій № 2 зазначено, що
норма часу — це розмір витрат робочого часу,
встановлений для виконання одиниці роботи
працівником або групою працівників (наприк
лад, бригадою) відповідної кваліфікації в певних
організаційно-технічних умовах.
Наприклад, зварювальник, який працює на
першому робочому місці, за час у 0,90 людиногодин (0,90 люд.-год. × 1 особу), як встановлено
шляхом нормування праці, має виконати один
цикл та передати до другого робочого місця всі
деталі для одного човна (у вигляді балонів тощо),
необхідні для виконання кільцевого зварювання.
Нормативний час для виконання запланованих
восьми циклів за вісім годин роботи становитиме 7,20 людино-годин (0,90 люд.-год. × 8 цик
лів). Погодинна тарифна ставка зварювальника,
який працює на першому робочому місці, становитиме (таблиця 2):
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Оплата праці

Таблиця 2

1

Нормативний час для
виконання запланованих
циклів, людино-годин

Запланована кількість
циклів за день

Норма часу, людиногодин
(на один цикл)

Назва професії

Робоче місце

Запровадження відрядного заробітку працівників основного виробництва

2
3
4
5
Зварю1
0,90
8
7,20
вальник
Зварю2
0,92
8
7,36
вальник
Складаль3
1,88
8
15,04
ник*
Всього:
* Працює два складальники в циклі.

Годинна тарифна ставка
відрядника, що працює
8 годин на день, грн

Виготовлен- Виготовлен- Виготовлен- Виготовлення веслових ня моторних ня веслових ня моторних
човнів
човнів
човнів
човнів
6
7
8
9

 виготовлення веслових човнів — 50 грн
(45 грн × 1 год./0,90 год.). Отже, його відрядна
розцінка дорівнюватиме 360 грн (7,20 × 50) у
разі виготовлення тільки цих човнів;
 виготовлення моторних човнів — 100 грн
(90 грн × 1 год./0,90 год.). Отже, його відрядна
розцінка становитиме 720 грн (7,20 × 100) у разі
виготовлення тільки цих човнів. У разі виготовлення різної продукції протягом дня розраховується фактична заробітна плата конкретного
працівника (таблиця 3).
Припустимо, працівники основного виробництва відпрацювали вісім робочих годин та здали
вісім човнів, з них три — веслових, п’ять — мотор
них (таблиця 3).
При цьому може виникнути низка запитань,
які вирішуються таким чином.
 Якість продукції — контролюється працівниками відділу технічного контролю (далі —
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Відрядний заробіток за
день у разі виконання
запланованого обсягу
роботи, грн

50

100

360

720

50

100

368

736

50

100

752

1504

1480

2960

ВТК) на кожному робочому місці. Передавання
готової продукції циклу на наступне робоче місце здійснюється шляхом приймання її працівником ВТК. Неякісна продукція з робочого місця
далі не передається: вона або залишається для
виправлення працівникам, які винні (в такому
разі оплачується робота працівника (працівників) робочого місця за встановленими розцінками тільки після завершення циклу з урахуванням
виправлень після зауважень ВТК) або ж передається для виправлення значного браку працівникам допоміжного виробництва (ремонтному
цеху). В останньому випадку цикл робітникам,
які винні у виникненні браку, невиправного на
цьому робочому місці, оплачується згідно зі статтею 112 КЗпП. Зокрема, якщо це повний брак з
вини працівника, він оплаті не підлягає (цикл не
оплачується). Частковий брак з вини працівника оплачується залежно від ступеня придатності

Кадровик України

Оплата праці

Таблиця 3

1

Ромко І. В.

Зварювальник

7,20

2

Поса В. Г.

Зварювальник

7,36

3

Дямік М. А. Складальник

7,52

4

Козин О.В.

7,52

Складальник

Загалом заробітна плата за день, грн

4

Виготовлення
моторних човнів

3

Виготовлення
веслових човнів

2

Виготовлення
моторних човнів

1

Виготовлення
веслових човнів

Назва
професії
(посади)

Виготовлення
моторних човнів

П. І. Б.

Годинна тарифна ставка
Заробітна
відрядника, плата за день
що працює 8 у розрізі видів
годин на день, продукції, грн
грн

Виготовлення
веслових човнів

№
з/п

Відпрацьовано всього за день,
людино-годин

Розрахунок заробітної плати працівників основного виробництва
за 8-годинного робочого дня в разі виконання запланованих циклів

5
2,70
(0,90 × 3)
2,76
(0,92 × 3)
2,82
(0,94 × 3)
2,82
(0,94 × 3)

6
4,50
(0,90 × 5)
4,60
(0,92 × 5)
4,70
(0,94 × 5)
4,70
(0,94 × 5)

7

8

9

10

11

З них, людино-годин

50

100

135

450

585

50

100

138

460

598

50

100

141

470

611

50

100

141

470

611

Всього:
555 1850 2405
Перевіряємо: 7,20 людино-годин необхідно для виконання 8 циклів. Один цикл коштує (таблиця 1): веслові
човни — 45 грн, моторні — 90 грн. Отже, отримуємо 585 грн: (45 × 3) + (90 × 5). Такий же підхід застосовується і для перевірки розрахунку заробітної плати інших працівників.
продукції циклу за зниженими розцінками (які
також потрібно встановити на підприємстві).
 Порушення принципу цикловості (тобто
коли готова продукція циклу вчасно не переходить з одного робочого місця на інше). Може виникати з будь-яких причин, серед яких основне
місце займають питання кваліфікації працівників, їх відсутність у зв’язку з хворобою, прогулом,
встановлення ВТК браку готової продукції циклу
або ж зауважень до неї, внаслідок чого наступне
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робоче місце вчасно не отримує готової продукції попереднього циклу для роботи. Людський
фактор вирішується шляхом взаємозамінності,
підвищення кваліфікації, про що вже йшлося.
Що стосується питань незмінного (протягом
дня) руху готових виробів циклу від одного робочого місця до іншого, то він має неухильно додержуватися задля ефективності відрядної оплати праці. Такий рух досягається введенням на
підприємстві запасів готової продукції циклів у
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Увага!
Згідно з пунктом 1.3 Рекомендацій № 2 норма
виробітку — це встановлений обсяг роботи
(кількість одиниць продукції), який працівник
чи група працівників відповідної кваліфікації
повинні виконати (виготовити, перевезти
тощо) за одиницю робочого часу в певних
організаційно-технічних умовах.

розрізі різних за розміром моторних та веслових
човнів різних модифікацій та кольорів (насамперед це стосується першого та другого робочого
місця), своєчасної їх видачі зі складу замість тієї,
що не надійшла вчасно на відповідне робоче місце. Таким чином досягається незмінний рівень
оплати праці за відрядними розцінками роботи
тих працівників, які додержуються строків здачі
продукції циклу за належної її якості.
 Перевиконання запланованої кількості
циклів (8) за 8-годинний робочий день конкретним працівником. Це можливо на практиці або
в разі наявності працівника високої кваліфікації,
який перевищує нормативний час для виконання
запланованих циклів (незалежно від виду човна),
або ж працівниками інших кваліфікацій, якщо
вони виготовляють менші за розміром човни
(нагадаємо, що в основу розрахунків (таблиця  1) покладено нормативний час для виконання
одного циклу виходячи з реального часу виготовлення найбільшого кільового моторного човна).
У такому разі оплата праці робітників основного
виробництва зростає — можна встановити премію на рівні годинної тарифної ставки відрядника за кожний додатково виконаний цикл (50 грн
або 100 грн залежно від виду човна, що виготовляється (весловий або моторний), відповідно) в
разі незмінної якості продукції циклу.
Наведені розрахунки властиві прямій відрядній системі оплати праці. Нагадаємо, що пряма
відрядна система оплати полягає в тому, що
кожна одиниця продукції оплачується за незмін-
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ною відрядною розцінкою незалежно від рівня
виконання норми виробітку чи норми часу. Під
час розрахунку відрядної розцінки потрібно,
щоб її складові елементи обчислювалися за однакову одиницю часу — годину, робочий день,
місяць. У випадку, що розглядається, за відрядної системи оплата праці робітників основного
виробництва має провадитися за результатами
індивідуальних робіт.
Індивідуальна пряма відрядна система оплати праці зазвичай застосовується в тому випадку, коли заробіток кожного робітника визначається за результатами його особистої праці й
залежить від кількості виробленої ним продукції
відповідної якості та відрядної розцінки за одиницю продукції.
Зауважимо, що в разі преміювання робітників основного виробництва якісні показники

Увага!
Згідно зі статтею 32 КЗпП зміна істотних умов
праці допускається у зв’язку зі змінами в
організації виробництва і праці в разі продов
ження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних
умов праці (зокрема, систем та розмірів оплати праці, режиму роботи, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад)
працівник має бути повідомлений не пізніше
ніж за два місяці.
Відповідно до статті 86 КЗпП запровадження,
заміна та перегляд норм праці провадиться
власником (або уповноваженим ним органом) за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Працівникам
роз’яснюються причини перегляду норм
праці, а також умови, за яких мають застосовуватися нові норми.
Про запровадження нових і зміну чинних
норм праці власник або уповноважений ним
орган повідомляє працівників не пізніше як за
один місяць до запровадження.
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їх праці встановлюються як додаткові (розділ 4
Рекомендацій № 44). За рівнем їх виконання
коригується премія за виконання або перевиконання норм виробітку, виробничих завдань,
нормованих завдань тощо.
У ситуації, що розглядається, дуже важливим
є те, щоб продукція циклу здавалася вчасно та
бажано відразу з першого пред’явлення ВТК.
Тому пропонується введення коефіцієнтів, які
впливатимуть на розмір місячної премії конкретних працівників (таблиця 4).

під час виконання різних видів робіт (наприклад,
складальник — на робочому місці 1 або 2) працівникові оплачується кожний їх вид за встановленими на них розцінками.
У тих галузях народного господарства, де за
характером виробництва робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів, робітникам,
які виконують такі роботи, виплачується міжрозрядна різниця. Умови її виплати встановлюються колективними договорами.
Праця працівників молодше 18 років, допущених до відрядних робіт, відповідно до
частини другої статті 194 КЗпП оплачується
за відрядними розцінками, встановленими
для дорослих працівників, але з доплатою за
тарифною ставкою за час, на який тривалість
їх щоденної роботи скорочується порівняно з
тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Що необхідно додатково врахувати
Виробнику обов’язково потрібно врахувати вимоги КЗпП, що стосуються відрядної оплати
праці. По-перше, праця робітників-відрядників
оплачується за розцінками, встановленими для
роботи, яка виконується (ст. 104 КЗпП). Тобто

Таблиця 4

Приклад системи преміювання робітників за виконання
нормованого завдання залежно від здавання продукції циклу ВТК (якості продукції)
Відсоток здавання продукції циклу з першого
пред’явлення
(норматив 7 циклів =
87,50 %)
1
Нижче 62,5 % (менше 5 цик
лів з розрахунку за день)

Коефіцієнт
коригування
премії за
виконання
нормованого
завдання
2
0,2

62,5 %–75 % (5-6 циклів з
розрахунку за день)

0,6

87,50 % і вище (7-8 циклів з
розрахунку за день)

1,0

Всього нараховано премію з
врахуванням коефіцієнта:

×
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Розмір місячної премії працівнику (2000 грн)
Ромко І. В.
(зварювальник)
3
400,00 грн
(2000 × 0,2)

Поса В. Г.
Дямік М. А.
Козин О. В.
(зварюваль- (складальник) (складальник)
ник)
4
5
6

1200 грн
(2000 × 0,6)

1200 грн
(2000 × 0,6)

1200

1200

2000,00 грн
(2000,00 × 1,0)
400

2000
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По-друге, за відрядною системою оплати
праці за роботу в надурочний час виплачується
доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого
здійснюється за погодинною системою, — за всі
відпрацьовані надурочні години (ст. 106 КЗпП).

Робота відрядника у святковий і неробочий
день (частина четверта ст. 73 КЗпП) оплачується
за подвійними відрядними розцінками (ст. 107
КЗпП). Оплата в зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у
святковий і неробочий день.

Додаток
Зразок наказу про встановлення відрядної системи оплати праці для працівників
основного виробництва (цех 1 та 2)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧОВНИК»
НАКАЗ
26.01.2017

м. Київ

№ 15

Про встановлення відрядної системи оплати праці
для працівників основного виробництва
З метою встановлення відрядної системи оплати праці для працівників основного виробництва, керуючись статтями 32, 86, 90 та 97 КЗпП України, відповідно
до висновку економічного та планового відділу, кадрової служби підприємства
про можливість запровадження відрядної системи оплати праці (від 29 грудня
2016 р. № 7)
НАКАЗУЮ:
1. Змінити умови праці працівників основного виробництва (цех 1 та 2) — встановити для них з 3 квітня 2017 р. відрядну систему оплати праці.
2. Для нормативно обґрунтованого забезпечення встановлення відрядної системи
оплати праці на підприємстві затвердити:
2.1. Нормативну чисельність працівників основного виробництва в кількості 8 працівників: для цеху 1 та 2 — по 4 працівники відповідно. За професіями кожний цех
основного виробництва повинен включати:
— робоче місце 1 — зварювальник (одна одиниця);
— робоче місце 2 — зварювальник (одна одиниця);
— робоче місце 3 — складальник виробів (дві одиниці).

40

Кадровик України

Оплата праці

Продовження додатка
2.2. Норму виробітку для працівників основного виробництва (з розрахунку за
восьмигодинний робочий день):
— робоче місце 1 — 8 циклів (1 цикл — 0,90 год.);
— робоче місце 2 — 8 циклів (1 цикл — 0,92 год.);
— робоче місце 3 — 8 циклів (1 цикл — 0,94 год.).
Конкретний обсяг робіт циклу за кожним робочим місцем та види готової продукції
циклу (з деталюванням складових готової продукції циклу) затвердити окремим наказом, проект якого кадрова служба підприємства має подати не пізніше 27 січня 2017 р.
3. Кадровій службі підприємства:
3.1. До 31 січня 2017 р. включно всіх працівників цеху 1 та 2 основного виробництва
в кількості восьми осіб повідомити (під підпис) про:
— запровадження з 3 квітня 2017 р. нових норм праці, виходячи з циклового способу виробництва човнів;
— зміну з 3 квітня 2017 р. істотних умов праці у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці — встановлення відрядної системи праці.
Якщо працівник не погоджується на продовження роботи в нових умовах, трудовий
договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП.
3.2. Розробити спільно з бухгалтерською службою підприємства та ввести в дію
документи, необхідні для:
— налагодження кількісного обліку готової продукції циклів (їх складових) та
контролю за якістю продукції (виконаних робіт) в нових умовах виробництва та праці;
— ведення тарифікації робіт працівників основного виробництва;
— своєчасного виконання виробничих завдань (наряди тощо) та інші.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника кадрової служби
підприємства Бойко В. В.
Директор			

Поліщук			

З наказом ознайомлені:
керівник кадрової служби

Бойко
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О. В. Поліщук
В. В. Бойко
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Закінчення додатку
Додаток до наказу № 15
від 26.01.2017

Розрахунок відрядних розцінок

Робоче
Назва професії
місце

Перше
(1 цикл)
Друге
(2 цикл)
Третє
(3 цикл)

Норма часу, людино-годин
(на один цикл)

Відрядні розцінки працівникам основного виробництва з розрахунку на виконання одного циклу залежно від виду човна та норми часу на виконання одного циклу в розрізі робочих місць:

Відрядні розцінки за виконання
Годинна тарифна став1 циклу в розрізі робочих місць
ка відрядника, грн
залежно від виду човна, грн
Виготовлення
веслових
човнів

Виготовлення
моторних
човнів

Зварювальник

0,90

50

100

45

90

Зварювальник

0,92

50

100

46

92

1,88

50

100

94

188

0,94
0,94

50
50

100
100

47
47

94
94

Складальники,
з них:
Складальник 1
Складальник 2

По-третє, якщо працівник залишає відрядний наряд незакінченим з незалежних від
нього причин, виконана частина роботи все
одно оплачується. Згідно зі статтею 109 КЗпП
розмір оплати в такому випадку визначається за оцінкою, встановленою за погодженням
сторін відповідно до існуючих норм і розцінок.
Відповідно до статті 111 КЗпП у разі невиконання норм виробітку:
 не з вини працівника — оплата провадиться за фактично виконану роботу. У такому разі
місячна заробітна плата не може бути нижчою
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Виготовлення Виготовлення
веслових
моторних
човнів
човнів

ніж 2/3 тарифної ставки встановленого йому
розряду (окладу);
 з вини працівника — оплата здійснюється
відповідно до виконаної роботи.
Відрядний заробіток чотирьох працівників
цеху 1 або 2 основного виробництва не може перевищувати:
 185 грн — у разі виготовлення веслового
човна незалежно від його виду та модифікації за
три цикли виробництва;
 370 грн — у разі виготовлення моторного
човна незалежно від його виду та модифікації за
три цикли виробництва. 
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Бюджетна сфера

Олена Морєва,
економіст

Посадові оклади

працівників кадрового підрозділу
бюджетних установ із січня
З 1 січня 2017 р. постановою КМУ «Про оплату праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28 грудня
2016 р. № 1037 (далі — Постанова № 1037) було підвищено посадовий
оклад працівника 1 тарифного розряду за ЄТС, який затверджено в розмірі
1600 грн (проти 1335 грн станом на 1 грудня 2016 р.).
Як наслідок, з 1 січня поточного року заробітна плата працівникам має
нараховуватися з урахуванням внесених змін. До того ж Законом України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 р. № 1801-VIII
було затверджено мінімальну заробітну плату, розмір якої з 1 січня 2017 р.
становить 3200 грн. Про те, на скільки зросла заробітна плата працівників,
зокрема кадрового підрозділу, та про механізми її нарахування — у статті

К

абінетом Міністрів України Постановою
№ 1037 з 1 січня 2017 р. змінено розмір
посадових окладів (ставок заробітної
плати) за ЄТС. Їх розраховано 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 (у 2017 р. — 1600 грн).
Зазначимо, що вказане підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) здійснюється в межах коштів на оплату праці. При цьому
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посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду не відповідає розміру мінімальної заробітної
плати, яка з 1 січня 2017 р. становить 3200 грн.
Розглянемо, як у зв’язку із зазначеним вище
зміниться заробітна плата працівників кадрового підрозділу бюджетних установ. Так, згідно з
пунктом 2.2.21 Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від
5 жовтня 2005 р. № 308/519, посадовий оклад
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Якщо заробітна плата, нарахована
за виконану місячну норму праці,
буде нижчою, ніж розмір мінімальної зарплати, роботодавцеві належить здійснити доплату до рівня
мінімальної заробітної плати
старшого інспектора з кадрів установлюється
за 7 тарифним розрядом ЄТС, інспектора з кадрів — за 6-им.
У закладах освіти старшому інспектору з
кадрів він установлюється в межах 5–6, а інспектору, секретарю-друкарці та оператору
комп’ютерного набору — за 4–5 тарифним розрядом ЄТС (додаток 11 до наказу Міністерства
освіти і науки України «Про впорядкування умов
оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня
2005 р. № 557).
Розміри посадових окладів згаданих працівників наведено в таблиці.
Отже, посадові оклади відповідно до Постанови № 1037 було підвищено на 19,8 %. Однак
ставки заробітної плати (посадові оклади), встановлені згаданою Постановою, є нижчими, ніж
мінімальна заробітна плата.

Зауважимо, що з 1 січня 2017 р. змінилося
й визначення поняття «мінімальна зарплата».
Відтепер під нею мається на увазі встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну)
норму праці. Варто також додати, що на відміну від попередніх умов нарахування та виплати
мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 р.
із законодавства виключається норма, згідно з
якою до мінімальної зарплати не включалися
доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Отже, якщо заробітна плата, нарахована за
виконану місячну норму праці, буде нижчою,
ніж розмір мінімальної зарплати, роботодавцеві
належить здійснити доплату до рівня мінімальної заробітної плати.
Із наведених у таблиці розмірів посадових
окладів зрозуміло, що жодний з них не відповідає мінімальній заробітній платі У такій ситуації
роботодавець зобов’язаний здійснити доплату
до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою заробітної
плати.
З метою недопущення «зрівнялівки» в оплаті
праці допускається в межах фонду оплати праці забезпечити диференціацію заробітної плати
працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій залежно від складності, відпоТаблиця
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Тарифний розряд
(за ЄТС)

На 1 грудня 2016 р., грн

На 1 січня 2017 р.

4

1695

2032

5

1816

2176

6

1936

2320

7

2056

2464
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відальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці тощо.
Розглянемо, як обчислюватиметься заробітна плата інспектора з кадрів з 1 січня 2017 р.,
узявши до уваги, що на цій посаді працює особа, якій встановлено посадовий оклад за 6 тарифним розрядом ЄТС (2320 грн), розмір якого
менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати. Надбавок, доплат за вказаною посадою працівникові не передбачено. Отже, в такому разі
працівникові належить провести доплату в сумі
880 грн (3200 грн – 2320 грн).
Натомість, щоб забезпечити диференціацію між зарплатою працівників 1–6 тарифного розряду, керівник закладу (установи) може
встановити інспектору з кадрів надбавки. Зазначимо, що надбавки — це законодавчо гарантовані або нормативно обумовлені виплати
працівникам понад їх основну заробітну плату,
які пов’язані з особливостями та умовами праці, а також особистими якостями працівників.
Надбавки за своїм призначенням переважно
мають заохочувальний (стимулюючий) характер. Джерелами їх виплати є економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним
фондами бюджету. Усі питання, пов’язані з виплатою надбавок, відображаються в положенні про їх виплату.
Відповідно до постанови КМУ «Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці праців-
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Надбавки — це законодавчо
гарантовані або нормативно
обумовлені виплати працівникам
понад їх основну заробітну плату
ників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002
№ 1298 керівникам бюджетних установ, закладів та організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надано право
встановлювати надбавки, зокрема за виконання
особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі, високі
досягнення в праці, в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки). Граничний розмір
зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 % посадового окладу
(ставки заробітної плати ).
Якщо, наприклад, керівник встановить інс
пектору з кадрів надбавку за високі досягнення
у праці розміром 50 % посадового окладу, то сумарно заробітна плата зазначеного працівника
становитиме:
2320,00 грн + (2320,00 грн × 50 %) =
3480,00 грн.
Отже, ця сума буде більшою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, тож проводити доплату до рівня мінімальної не потрібно. 
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Галина Мастюгіна,

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

Пенсійне забезпечення

учасників антитерористичної
операції
Право учасників АТО на дострокову
пенсію
Законом 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 (далі — Закон № 1683), який набрав
чинності 6 лютого 2017 р., внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058IV (далі — Закон № 1058).
Згідно зі змінами учасники антитерористичної операції мають право на достроковий вихід на
пенсію. Коло осіб та умови призначення цієї пенсії
визначено в пункті 3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058.
Отже, право на призначення пенсії за віком у
разі досягнення чоловіками 55 років, а жінками —
50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років —
для жінок, мають такі особи з числа учасників антитерористичної операції:
 військовослужбовці, особи начальницького
та рядового складу органів внутрішніх справ, які
брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення;
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 військовослужбовці, особи начальницького
та рядового складу органів внутрішніх справ, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії,
каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини
або під час виконання інших обов’язків військової
служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;
 дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторного шлюбу, і батьки військовослужбовців,
осіб начальницького та рядового складу органів
внутрішніх справ, які померли (загинули) в період
проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби,
але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової
служби (службових обов’язків), захворювання,
пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;
 особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції в період її
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проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу
Збройних сил України, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної гвардії України та
інших утворених відповідно до законів України
військових формувань і правоохоронних органів,
яким надано статус учасника бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення в складі добровольчих
формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, за умови, що в
подальшому такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
поліції, Національної гвардії України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, яким
надано статус інваліда війни відповідно до статті 7
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»;
 особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах її проведення в складі
добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України,
але в подальшому такі добровольчі формування
не були включені до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та
інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної
операції у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ України,

№ 3 (122) березень 2017

Національною поліцією, Національною гвардією
України та іншими утвореними відповідно до
законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами, яким надано статус
інваліда війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 особи з числа резервістів і військово
зобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України й
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, яким
надано статус учасника бойових дій відповідно
до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 особи з числа резервістів і військово
зобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції в період її проведення та яким надано статус інваліда війни відповідно
до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 дружини (чоловіки), якщо вони не взяли
повторного шлюбу, і батьки, яким надано статус
особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які, перебуваючи в складі
добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України,
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під
час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції в період її проведення, за умови, що в
подальшому такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних сил України, Мініс-
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терства внутрішніх справ України, Національної
гвардії України та інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 сім’ї осіб, які, перебуваючи в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в
подальшому такі добровольчі формування не
були включені до складу Збройних сил України,
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями
завдань антитерористичної операції у взаємодії
зі Збройними силами України, Міністерством
внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до
законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення;
 члени сімей резервістів і військовозо
бов’язаних, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції в період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення.
Крім документів, які надаються для призначення пенсії за віком, до заяви про призначення
пенсій вищезазначеним особам додаються:
посвідчення (учасника бойових дій, інваліда
війни, члена сім’ї загиблого (померлого); документи, що підтверджують факт безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
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районах антитерористичної операції в період її
проведення; документи про смерть та зв’язок
смерті із безпосередньою участю в антитерористичній операції.
Розмір пенсії за віком визначається згідно з
нормами Закону № 1058 та залежить від заробітку та страхового стажу кожної особи. До пенсії
встановлюються надбавки та підвищення, передбачені чинним законодавством, право на які підтверджується відповідними документами.
При цьому згідно зі статтею 45 Закону №1058
пенсія за віком призначається з дня звернення до
органу Пенсійного фонду України із заявою про
призначення пенсії. Якщо звернення за призначенням пенсії надійшло не пізніше трьох місяців з
дня досягнення пенсійного віку, пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Водночас дострокову пенсію зазначеним вище особам не може бути призначено
раніше набрання чинності Законом № 1683 (не
раніше 6 лютого 2017 р.).

Право учасників АТО на пенсію по
інвалідності та пенсію у звя'зку з
втратою годувальника в разі їх смерті
Законом України «Про внесення зміни до статті 3
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» щодо доповнення переліку осіб, які мають
право на пенсії нарівні з військовослужбовцями
строкової служби та членами їх сімей» від 18 жовтня 2016 р. № 1673-VIII надано право на пенсію
по інвалідності учасникам антитерористичної
операції або особам, які брали участь у забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах її проведення, та членам їх сімей.
Отже, у зв’язку із внесеними до Закону України
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня
1992 р. № 2262-XII (далі — Закон № 2262) змінами нарівні з військовослужбовцями строкової
військової служби мають право на пенсію:
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 по інвалідності:
особи, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах її проведення;
 у разі втрати годувальника:
члени сімей осіб, які стали інвалідами у
зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або
внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції
або забезпеченням її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах її проведення;
члени сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.
Пенсії по інвалідності особам, які мають право
на пенсію згідно із Законом № 2262, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період
проходження ними служби або не пізніше трьох
місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну
після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва
тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або
заручником, якщо полонення чи захоплення
заручником не було добровільним і особа, яка має
право на пенсію за Законом № 2262, перебуваючи
в полоні або заручником, не вчинила злочину
проти миру і людства. Групи та причини інвалідності, а також час її настання встановлюються
медико-соціальними експертними комісіями.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям та
особам, які мають право на пенсію за Законом
№ 2262, призначаються в таких розмірах:
 інвалідам війни I групи — 100 % відповідних
сум грошового забезпечення (заробітку), який
визначається в порядку, встановленому статтею 40 Закону № 1058;
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 II групи — 80 %,
 III групи — 60 %.
При цьому мінімальний розмір пенсій по інвалідності не може бути нижчим:
 інвалідам війни з числа солдатів і матросів
строкової служби I групи — 120 %, II групи —
110 %, III групи — 105 % прожиткового мінімуму,
встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність;
 інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин
строкової служби — 110 % від мінімальних розмірів, встановлених для солдатів і матросів строкової служби.
Членам сімей військовослужбовців, осіб,
звільнених з військової служби, інших осіб, які
мають право на пенсію за Законом № 2262, які
загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час захисту
Батьківщини, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам,
зазначеним в абзаці другому статті 30 Закону
№ 2262, незалежно від того, чи перебували вони
на утриманні загиблого (померлого) годувальника), пенсії в разі втрати годувальника призначаються в розмірі 70 % грошового забезпечення
(заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї.
Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє та більше членів сім’ї,
пенсія призначається в розмірі 90 % грошового
забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між
ними рівними частками, але не менше ніж 40 %
на кожного непрацездатного члена сім’ї.
Згідно зі статтею 37 Закону № 2262 пенсії в
разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають
право на пенсію за цим Законом, не можуть бути
нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, який з 1 січня 2017 р. становить
1247 грн. 
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Олена Ткаченко,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Службові відрядження
по Україні

Мабуть немає жодного підприємства, яке б не направляло своїх працівників у
службове відрядження, адже це невід’ємна складова господарської
діяльності. Про те, якими нормами слід керуватися в разі направлення
працівника у відрядження по Україні, які права та гарантії мають відряджені
працівники та про порядок звітування за коштами, витраченими під час
відрядження, читайте в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від
2 лютого 2011 р. № 98 (далі — Постанова № 98);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від
8 лютого 1995 р. № 100 (далі ― Порядок № 100);
 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59).

Загальні правила щодо відряджень
Одним з обов’язків працівника є виконання розпорядження власника, яке не суперечить умовам укладеного трудового договору та його посадовим обов’язкам, а отже, керівник має право
направити працівника у відрядження для вирішення службових питань.

50

Визначення поняття «службове відрядження» міститься в пункті 1 Інструкції № 59, відповідно до якого службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням
керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної
роботи.
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Положення Інструкції № 59 поширюються
наразі тільки на органи державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів. Для них норми згаданої Інструкції є
обов’язковими для виконання. Проте вона може
бути застосована в разі направлення у відрядження працівників підприємств усіх форм власності,
якщо така норма прописана в колективному договорі або якщо це затверджено наказом керівника підприємства. В іншому випадку на підприємствах недержавної форми власності слід
затвердити положення про відрядження, в якому
вказати основні засади щодо порядку направлення працівників у відрядження, його оформлення,
визначення строків, оплати, відшкодування та
звітування за результатами відрядження. Таке положення може бути додатком до колективного
договору, оскільки відрядження пов’язане з виконанням трудових обов’язків, режимом та умовами праці й особливостями її оплати.
У положенні про відрядження доцільно
встановити норми щодо:
 скасування відрядження та можливості
відшкодування витрат, пов’язаних із поверненням проїзних документів;
 затримки у відрядженні, визначення її
поважних причин та відшкодування витрат,
пов’язаних із затримкою;
 подовження терміну відрядження та його
оформлення;
 необхідності виходу на роботу в дні вибуття у відрядження та прибуття з нього;
 компенсації роботи у відрядженні у вихідні
дні та за дні прибуття та вибуття, які припадають
на вихідні за графіком роботи підприємства тощо.
Перед відправленням працівника у відрядження він має бути ознайомлений з наказом
про відрядження та службовим завданням, а також з нормами та правилами, яких слід додержуватися під час службового відрядження. При
цьому важливо звернути його увагу на перелік
документів, які він має надати після повернення з
відрядження, на терміни звітування та повернен-
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ня невикористаних у відрядженні коштів, на відповідальність за недотримання встановлених вимог щодо відрядження тощо. Ці та інші питання
обумовлюються в положенні про відрядження.
Для направлення працівника у відрядження
по Україні на підприємстві оформлюють такі
документи:
 службову записку;
 завдання на відрядження;
 розпорядження/наказ про відрядження;
 довідку-розрахунок на виданий аванс на
відрядження працівника.
Відрядження оформлюється наказом керівника підприємства, в якому мають бути зазначені:
 прізвище відрядженого працівника, його
посада (професія);
 пункт призначення відрядження (населений пункт);
 назва підприємства, установи, організації,
куди відряджено працівника;
 строк відрядження;
 мета відрядження;
 порядок відшкодування витрат, пов’язаних
з відрядженням;
 інші суттєві умови (зокрема, наказом
можуть встановлюватися маршрут руху, обмеження витрат тощо).

Права, гарантії та компенсації
Працівник направляється у службове відрядження згідно з письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця. Однак останній не має
права вимагати від працівника поїздки у відрядження для виконання завдання, що не входить
до кола його трудових обов’язків (ст. 32 КЗпП).
У таких випадках направлення у відрядження
допускається лише за згодою працівника.
Також за згодою можуть направлятися у відрядження жінки, які мають дітей віком від 3 до
14 років або дітей-інвалідів (ст. 177 КЗпП). Направляти у відрядження вагітних жінок (за на-
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явності довідки з медичного закладу) та жінок,
які мають дітей віком до трьох років, трудовим
законодавством заборонено (ст. 176 КЗпП). Зазначені гарантії поширюються також і на батьків, які виховують дітей без матері (в т. ч. у разі
тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також на опікунів (піклувальників),
прийомних батьків (ст. 1861 КЗпП).

Увага!
За відрядженими працівниками протягом
усього часу відрядження зберігаються місце
роботи (посада).

Працівники мають також право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій
у зв’язку зі службовими відрядженнями (ст. 121
КЗпП). Відповідно до частини другої статті 121
КЗпП в порядку і розмірах, встановлених законодавством, працівникам, які направляються у
відрядження, виплачуються:
 добові за час перебування у відрядженні
(витрати на харчування та фінансування інших
особистих потреб фізичної особи);
 вартість проїзду до місця призначення й
назад;
 витрати для найму житлового приміщення.
Докладний перелік витрат на відрядження, які
компенсуються (відшкодовуються) працівникові,
та умови, за яких вони здійснюються, доцільно
прописати в положенні про відрядження. При
цьому слід додержуватися переліку витрат, визначеному в підпункті «а» підпункту 170.9.1 ПКУ.

Витрати на відрядження
Відповідно до підпункту «а» підпункту 170.9.1
ПКУ не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває в трудових відносинах
зі своїм роботодавцем або є членом керівних
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органів підприємств, установ, організацій, сума
відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме на:
 проїзд (у т. ч. перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження й назад, так і за місцем відрядження
(у т. ч. на орендованому транспорті);
 оплату вартості проживання в готелях
(мотелях), а також включених до таких рахунків
витрат на харчування чи побутові послуги
(прання, чищення, лагодження та прасування
одягу, взуття чи білизни);
 найм інших житлових приміщень;
 оплату телефонних розмов;
 оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування,
інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці
відрядження, в т. ч. будь-які збори та податки,
що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням
таких витрат.
Згадані витрати відшкодовуються працівникам та не є об’єктом оподаткування податком
на доходи фізичних осіб за наявності підтвердних документів, що засвідчують їх вартість, у
вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість передбачена
правилами перевезення на відповідному виді
транспорту, та розрахункових документів про
їх придбання за всіма видами транспорту, в т. ч.
чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів
(мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи,
в т. ч. бронювання місць у місцях проживання,
страхових полісів тощо. Тому для отримання
відшкодування працівник має надати роботодавцю зазначені документи. Про це він має бути
повідомлений перед початком відрядження.
До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та
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фінансування інших власних потреб фізичної
особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України,
але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за
кожний календарний день такого відрядження
(у 2017 р. — 320 грн).
Сума добових визначається в разі відрядження в межах України згідно з наказом про
відрядження та відповідними первинними документами. За відсутності підтвердних документів
сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку. Підприємство недержавної форми власності, звісно, може встановити розмір добових у більшому розмірі, але
в такому разі суму перевищення включають до
оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо.
Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Постановою № 98.
Отож, всі нюанси переліку витрат на відрядження та порядок їх відшкодування варто
прописати в положенні про відрядження, щоб
уникнути оподаткування податком на доходи
фізичних осіб в частині виникнення додаткового
блага у працівника за пунктом 164.2 ПКУ. Керівник підприємства може встановлювати додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження.
Будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони,
що відряджає, зокрема (але не виключно) таких:
 запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця/
сторони, що відряджає;
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 укладеного договору чи контракту;
 інших документів, що встановлюють або
засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;
 документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях
або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською
діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

Аванс на відрядження
Для підприємств, що повністю або частково
фінансуються за рахунок бюджетних коштів,
передбачено обов’язкове забезпечення відряд
жених працівників авансом у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового
приміщення та добові витрати. Такого обов’язку
для підприємств недержавної форми власності
нормативні документи не встановлюють.
Проте в цьому випадку варто нагадати про
статтю 121 КЗпП, якою встановлено, що працівникам, які направляються у відрядження,
виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення й назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку та розмірах, встановлюваних
законодавством.

Працівникам, які направляються у
відрядження, виплачуються: добові
за час перебування у відрядженні,
вартість проїзду до місця призначення й назад та витрати по найму
житлового приміщення
Тобто аванс на відрядження працівникові має
бути видано в сумі добових, компенсації вартості
проїзду та найму житла. Він має виплачуватися

53

відрядження

лише після видання наказу про відправлення
працівника в службову поїздку.
Аванс на поточні витрати відрядженому
працівникові може видавитися готівкою або ж
перераховуватися в безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

Строк направлення у відрядження
Строк відрядження визначається роботодавцем, проте для підприємств, що фінансуються з бюджету, відповідно до Постанови № 98 у
межах України він не може перевищувати 30
календарних днів. Виняток з цього правила становлять лише випадки направлення працівників
у відрядження для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт —
за таких обставин зазначені строки можуть
бути недотримані, але в будь-якому разі строк
відрядження не повинен перевищувати періоду
будівництва об’єктів. Недержавним підприємствам строки відрядження доцільно закріпити в
положенні про відрядження. Водночас чинне законодавство не містить жодних обмежень щодо
загального строку відрядження працівника протягом року.
Нагадаємо, що наказом Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової
адміністрації України від 28.07.97 № 260» від
21 червня 2011 р. № 738 було скасовано форму посвідчення про відрядження. Тому його
оформлення не є обов’язковим. Посвідчення
про відрядження з відмітками прибуття та вибуття з місця призначення було для найманого
працівника підтвердженням його перебування
в призначеному місці відрядження. Наразі достатнім є наявність наказу про відрядження,
відповідно до якого визначається кількість
днів, проведених у відрядженні, та розраховується сума добових (на підставі первинних документів).
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Оплата часу відрядження
Працівникам, направленим у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу
здійснюється відповідно до умов, визначених
трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим
ніж середній заробіток. Тобто для оплати часу
відрядження слід знати два показники. Перший — це денний заробіток виходячи із оплати
праці, встановленої трудовим (колективним)
договором. Його визначають шляхом ділення
зарплати, нарахованої в місяці відрядження, на
кількість відпрацьованих у цьому місяці робочих днів. Другий показник — це середньоденний
заробіток, який обчислюють відповідно до Порядку № 100.
Отже, якщо показник середньої заробітної
плати вищий за оплату за трудовим (колективним) договором, то для розрахунку оплати часу
відрядження застосовуватиметься саме він.
Визначаючи показники денної та середньоденної зарплати, слід врахувати деякі особливості, які не прописані в Порядку № 100,
але зазначені в роз’ясненнях Мінсоцполітики.
Зокрема, в листі Мінсоцполітики України від
5 березня 2012 р. № 204/13/184-12 міститься
такий алгоритм розрахунку оплати днів відрядження:
 розраховують денний заробіток у місяці
відрядження, поділивши зарплату за відпрацьовані робочі дні в місяці відрядження (без урахування оплати днів непрацездатності та інших
випадків збереження середньої зарплати) на
кількість таких днів;
 визначають середній заробіток за Порядком № 100 із розрахунку виплат за два останні
місяці перед направленням працівника у відрядження (виходячи із кількості робочих днів розрахункового періоду);
 визначають, чи є денний показник вищим,
ніж показник середньої зарплати;
 якщо денний показний більший, ніж середньоденний — оплачують дні відрядження
Кадровик України
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як звичайні робочі дні. Якщо ж цей показник
менший, ніж середньоденний, то за дні відрядження зберігають середню зарплату.
Під час розрахунку до денного заробітку включаються всі складові заробітної плати,
які нараховуються працівнику згідно з умовами трудового (колективного) договору в місяці, в якому його направляють у відрядження
(див. листи Мінсоцполітики від 5 березня 2012 р.
№ 204/13/184-12 та від 24 квітня 2013 р.
№ 4566/0/14-13/13). А саме:
 оклад;
 доплати й надбавки;
 індексація;
 премії, які мають постійний характер
(щомісячні, квартальні тощо).
Не включаються до денної заробітної плати
працівника:
 допомога на оздоровлення;
 матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань;
 оплата за періоди, коли за працівником
зберігається середня зарплата відповідно до
законодавства;
 одноразові виплати.
Під час обчислення середньої заробітної
плати відповідно до Порядку № 100 слід урахувати, що розрахунок середньої зарплати для
оплати часу відрядження проводять виходячи
із виплат за останні два календарних місяці
роботи, що передують місяцю відрядження.
Виплати, що включаються та не включаються
до розрахунку середнього заробітку, наведено
в пунктах 3, 4 Порядку № 100.
Отже, згідно з пунктом 3 Порядку № 100
при обчисленні середньої заробітної плати для
оплати відрядження включаються:
 основна заробітна плата;
 доплати й надбавки (за надурочну роботу
та роботу в нічний час; суміщення професій і
посад; розширення зон обслуговування або
виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці
(високу професійну майстерність); умови праці;
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інтенсивність праці; керівництво бригадою,
вислугу років та інші);
 виробничі премії та премії за економію
конкретних видів палива, електроенергії й теплової енергії; винагорода за підсумками річної
роботи та вислугу років тощо.
Відповідно до пункту 4 Порядку № 100 при
обчисленні середнього заробітку не враховуються:
 виплати за виконання окремих доручень
(одноразового характеру), що не входять в
обов’язки працівника (за винятком доплат за
суміщення професій і посад, розширення зон
обслуговування або виконання додаткових
обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам,
які виконують обов’язки тимчасово відсутнього
керівника підприємства або його структурного
підрозділу і не є штатними заступниками);
 одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога,
допомога працівникам, які виходять на пенсію,
вихідна допомога тощо);
 компенсаційні виплати на відрядження та
переведення (добові, оплата за проїзд, витрати
на наймання житла, підйомні, надбавки, що
виплачуються замість добових);
 премії за винаходи та раціоналізаторські
пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання
і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих
премій працівникам будівельних організацій,
що виплачуються у складі премій за результати
господарської діяльності);
 грошові й речові винагороди за призові
місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 пенсії, державна допомога, соціальні та
компенсаційні виплати;
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 літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
 вартість безплатно виданого спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту, мила, змивних і знешкоджувальних
засобів, молока та лікувально-профілактичного
харчування;
 дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і
будинків відпочинку;
 виплати, пов’язані з ювілейними датами,
днем народження, за довголітню і бездоганну
трудову діяльність, активну громадську роботу
тощо;
 вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла,
палива та сума коштів на їх відшкодування;
 заробітна плата на роботі за сумісництвом
(за винятком працівників, для яких включення її
до середнього заробітку передбачено чинним
законодавством);
 суми відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами
членів трудового колективу в майно підприємства;
 компенсація працівникам втрати частини
заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
 виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час
виконання державних і громадських обов’язків,
щорічної й додаткової відпусток, відрядження
тощо);
 допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Під час обчислення середньої зарплати слід
зважати, що до розрахункового періоду не
включаються періоди, протягом яких працівник не працював через поважні причини й за
ним не зберігався заробіток, зберігався заробі-
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ток частково чи повністю (абзац 6 п. 2 Порядку
№ 100).

Звітування про використані кошти
Згідно з підпунктами 170.9.2, 170.9.3 ПКУ звіт
про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, необхідно подати до закінчення:
 п’ятого банківського дня, що настає за
днем, у якому працівник завершує відрядження, — якщо аванс видавався готівкою;
 третього банківського дня після завершення відрядження — якщо готівка отримувалася із застосуванням корпоративної платіжної
картки;
 десятого банківського дня після завершення відрядження — якщо застосовувалася
корпоративна платіжна картка для проведення
розрахунків у безготівковій формі. За наявності
поважних причин підприємство може продовжити строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між
відповідними звітними документами).
Форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 28
вересня 2015 р. № 841. За наявності надміру
витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на
банківський рахунок особи, що їх видала, до або
під час подання зазначеного звіту (пп. 170.9.2
ПКУ).
Якщо працівник не надав авансового звіту
у встановлені строки, сума авансу, отримана
працівником на відрядження, не повернена в
установлені ПКУ строки, вважається надміру
витраченими коштами. Після сплину граничного терміну звітування (якщо працівник не склав
авансового звіту й не надав документів, які підтверджують його витрати у відрядженні) суму
авансу доведеться оподаткувати податком на
доходи фізичних осіб. 
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Додаток
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДЕР»
Наказ
02.02.2017

м. Київ

№ 40-К

Про службове відрядження
Про відрядження в межах України Луговця Р. В.
НАКАЗУЮ:
1. Направити у відрядження ЛУГОВЦЯ Р. В., менеджера відділу збуту, терміном
на чотири доби (з 6 лютого 2017 р. по 9 лютого 2017 р.) до м. Львова на ТОВ «Партнер» з метою укладення договору купівлі-продажу оргтехніки.
Транспорт: залізничний.
Маршрут руху: м. Київ — м. Львів — м. Київ.
2. Керівнику відділу кадрів Сімченко І. Р. забезпечити документальне оформлення відрядження відповідно до Правил ведення документообігу.
3. Головному бухгалтеру Карпову І. С. забезпечити видачу авансу на відрядження згідно з Положенням про відрядження та остаточно розрахуватися із Луговцем Р. В. після повернення з відрядження.
4. Відрядженому Луговцю Р. В. після повернення з відрядження відзвітувати про
кошти, використані під час відрядження.
5. Інші відомості: дозволяється користуватися міським транспортом (окрім таксі), вести службові міжміські телефоні переговори.
Підстава: завдання на службове відрядження менеджеру відділу збуту Луговцю Р. В. від 02.02.2017 р.
Додаток: кошторис витрат на відрядження.
Директор

Боровець

П. І. Боровець

З наказом ознайомлені:
Луговець Р. В. Луговець
03.02.2017
Сімченко І. Р. Сімченко
03.02.2017
Карпов І. С. Карпов
03.02.2017
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Чи можна прийняти на роботу жінку, яка має дитину віком до
трьох років, з одночасним наданням їй відпустки для догляду за
дитиною?
Законодавчих підстав для відмови у
працевлаштуванні жінки, яка має дитину віком до трьох років, не встановлено. Більше того, статтею 184 КЗпП визначено
норму, що прямо забороняє відмовляти у прий
нятті на роботу вагітним та жінкам, які мають
дітей, із мотивів, пов’язаних із вагітністю або
наявністю дітей віком до трьох років.
Питання щодо заборони одночасного прий
няття на роботу та надання працівниці відпустки
для догляду за дитиною також законодавчо не
визначено, а отже, за певних умов підприємство
може прийняти жінку на роботу та надати їй відпустку для догляду за дитиною, проте оформити
такі дії слід різними наказами.
За працівницею, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до статті 2 Закону про
відпустки зберігається місце роботи (посада). До
того ж законодавством визначено, що перебуваючи в зазначеній відпустці жінка може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома
(ст. 179 КЗпП та ст. 18 Закону про відпустки).
Отже, роботодавець не має права відмовити їй і
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зобов’язаний установити тривалість робочого
часу, про яку просить працівниця.
Нормальна тривалість робочого часу працівника має відповідати визначеній КЗпП нормі та
не перевищувати 40 годин на тиждень. Законодавство не встановлює обмежень щодо тривалості неповного робочого часу жінки, яка має
дитину віком до трьох років. Тобто це може бути
і сім годин на день, і дві, а також неповний робочий тиждень, тобто робота може виконуватися в
різні дні тижня. Таким чином, конкретна тривалість роботи й умови її виконання мають бути
узгоджені між працівником і роботодавцем та
закріплені в наказі.
Враховуючи обставину, що жінка має дитину
віком до трьох років, за її бажанням їй може бути
встановлено неповний робочий час на підставі
статті 56 КЗпП відразу під час прийняття на
роботу або згодом. Зважаючи на норми цієї
статті, робота на умовах неповного робочого
часу не тягне за собою жодних обмежень обсягу
трудових прав працівників. Тому працівниця,
наприклад, матиме право на отримання щорічної відпустки повної тривалості, а не пропорцій-
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но відпрацьованому часу, як це іноді трапляється.
Але праця на умовах неповного робочого часу
оплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Приймають працівника на роботу шляхом
видання наказу про прийняття на роботу. Оформити його можна, скориставшись типовою формою № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затвердженою наказом Державного
комітету статистики України від 5 грудня 2008 р.
№ 489. Можна видати наказ і в довільній формі,
але він має містити складові типової форми.
У ньому обов’язково слід вказати посаду, на яку
працевлаштовують особу, відповідно до штатного
розпису та Національного класифікатора України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 р. № 327. Також у наказі мають
бути вказані умови прийняття на роботу та розмір
заробітної плати. Після його видання працівник з
ним ознайомлюється.
Незважаючи на те що обидва накази мають
однаковий термін зберігання (75 років), підприємству необхідно однією датою видати два накази: наказ про прийняття на роботу та наказ про
надання відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку.
Для зручності використання та правильної
ідентифікації кадрових наказів на практиці до
порядкового номера додають різні буквені
позначення. Наприклад, до наказу про прийнят-

тя додають позначку «К» або «П» (під позначкою
«К» мають на увазі кадри, під «П» — персонал),
а до наказу про надання відпустки — «В». У такому разі реєстраційні номери наказів матимуть
такий вигляд: № 62-П або № 62-К і № 75-В.
Тобто має бути видано два окремих накази.
Під час укладення трудового договору з працівницею запис до трудової книжки вноситься
відповідно до пункту 2.2 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від
29 липня 1993 р. № 58, і має точно відповідати
тексту наказу. Запис про надання відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку, незважаючи на те, що
процедура проводиться паралельно, до трудової
книжки не вноситься.
Згідно з частиною другою статті 24 КЗпП
особа, яка працевлаштовується на роботу,
зобов’язана подати низку документів. Жінка, яка
є матір’ю дитини віком до трьох років, крім
загальноприйнятих документів для прийняття
на роботу (паспорта, документа про освіту, копії
довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера платника податків тощо), має подати свідоцтво про народження дитини та інші документи, які можуть давати особливі права на пільги та
гарантії.

Чи можна прийняти позаштатного працівника на роботу?

Під час прийняття працівників на роботу кадрова служба керується КЗпП.
Єдина норма, що передбачає таке
поняття, як «позаштатний працівник», міститься
в статті 48 КЗпП, у якій йдеться про ведення трудових книжок на всіх працівників, які працюють
на підприємстві, в т. ч. позаштатних, за умови,
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якщо вони підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню*.
Незважаючи на згадування в законодавстві,
визначення поняття «позаштатний працівник»
воно не містить. Проте якщо на підприємство
* Детальніше див. «Кадровик України» № 5/2013, с. 105.
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приймається такий працівник, потрібно чітко
розуміти його статус та обов’язки як роботодавцю, так і самому працівнику. Аналізуючи
роз’яснення Мінпраці та документи, які містять
поняття «позаштатний працівник», можна дійти
висновку, що така особа не є працівником, для
якого посада не передбачена штатним розписом:
вона є особою, яка не перебуває в трудових відносинах із підприємством і виконує роботу на громадських засадах або за договором цивільно-правового характеру (далі — договір ЦПХ). Не слід
забувати, що під час укладення такого договору
необхідно керуватися Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ).
За договором ЦПХ (як правило, це договір
підряду або договір про надання послуг, який
укладається згідно з нормами, визначеними в
главі 61 та 63 ЦКУ) жодних гарантій, на відміну
від трудового договору, не передбачено. Зокрема, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну
роботу за завданням другої сторони (замовни-

ка), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Особа або виконавець робіт, на якого покладено здійснення певної роботи за завданням
замовника, не повинен дотримуватися правил
внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Обмеження щодо тривалості робочого часу
на нього також не поширюється. Водночас ЦКУ
не містить вимог до замовника щодо створення
безпечних і нешкідливих умов праці для виконавця. На таку особу не поширюються гарантії
щодо надання відпустки, оплати листка непрацездатності та ведення його трудової книжки.
Проте особи, з якими укладено договір ЦПХ, підлягають пенсійному страхуванню та страхуванню на випадок безробіття.
Не варто плутати трудовий договір із договором ЦПХ й вказувати в тексті останнього норми
законодавства про працю, адже перевірка може
кваліфікувати це як факт приховування трудових
відносин і характеризувати грубим порушенням
законодавства про працю.

У яких випадках роботодавець має право звільнити працівника, який
працює за сумісництвом, у зв’язку з прийняттям на постійну роботу
особи, яка не є сумісником?
Насамперед слід чітко розуміти поняття «сумісництво». Згідно з пунктом 1
постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245
та пунктом 1 Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого
наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну України від
28 червня 1993 р. № 43 (далі — Положення
№ 43) під ним розуміється виконання у вільний
від основної роботи час іншої роботи на умовах
трудового договору. Чіткого визначення понять
«основне місце роботи» та «робота на умовах
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сумісництва» чинне законодавство не містить,
проте єдиним критерієм, що їх розмежовує,
є процедура ведення трудової книжки працівника. Пунктом 1.1 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58,
визначено, що трудові книжки на осіб, які працюють за сумісництвом, ведуться лише за місцем основної роботи.
Що стосується припинення трудового договору, то варто наголосити, що КЗпП містить
вичерпний перелік підстав для такого рішення.
Звільнення працівника з роботи за сумісництвом
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вважатиметься правомірним лише за умов,
передбачених законодавством. Крім звичних
підстав для розірвання трудового договору за
статтями 36, 38, 40, 41 КЗпП трудовим законодавством передбачено додаткові підстави для
припинення трудових відносин. Так, статтею 7
КЗпП, зокрема, встановлено, що додаткові підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу тощо) встановлюються законодавством. Відповідно до пункту 8 Положення № 43 звільнення
з роботи осіб, які працюють за сумісництвом на
державних підприємствах, в установах, організаціях, провадиться в разі прийняття працівника,
який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв’язку з особливими умовами та режимом праці. Це правило поширюється виключно
на працівників державних підприємств, установ і
організацій.
Зауважимо, якщо працівник працює за сумісництвом на підприємстві недержавної форми
власності, він може бути звільнений лише на
загальних підставах, передбачених законодавством.
У разі прийняття працівника, який не є сумісником, припинення трудового договору із сумісником провадиться на підставі статті 7 КЗпП та
пункту 8 Положення № 43, що має відображати-
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ся у відповідному наказі роботодавця (додаток)
та трудовій книжці працівника.
Таке звільнення провадиться без згоди профспілки та без виплати працівникам вихідної
допомоги. Згадана норма міститься в статті 431
КЗпП, в якій зазначено, що розірвання трудового
договору без згоди виборного органу первинної
профспілкової організації (профспілкового
представника) допускається в разі звільнення із
суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на
роботу іншого працівника, який не є сумісником.
Зважаючи на зміст статті 431 КЗпП таке звільнення є розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Такої думки дотримуються й фахівці Міністерства соціальної політики України в листі від
28 жовтня 2016 р. № 401/06/186-16.
Незважаючи на те, що відповідно до статті
431 КЗпП ініціатором звільнення виступає роботодавець, обов’язку попереджати сумісника про
наступне звільнення за цією підставою законодавство не містить. Норми щодо необхідності
подання працівником заяви про звільнення за
цією підставою трудове законодавство також не
містить.
Під час звільнення працівника йому мають
бути виплачені всі належні грошові суми. Також
за його вимогою може видаватися копія наказу
про звільнення.
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КАЛЕНДАР

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

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, святкових — 1 (8 березня — Міжнародний
жіночий день), скорочений робочий день — 7 березня. Норма тривалості
робочого часу — 175 год.

КВІТЕНЬ
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

01.03 Всесвітній день цивільної
оборони (традиц.)
11.03 День землевпорядника
14.03 День українського добровольця
18.03 День працівника податкової та митної справи
України
19.03 День працівників житловокомунального господарства і побутового обслуговування населення
25.03 День Служби безпеки
України
26.03 День Національної гвардії
України
27.03 Міжнародний день театру
(традиц.)
02.04 День геолога
07.04 Всесвітній день здоров’я
(традиц.)
12.04 День працівників ракетно-космічної галузі
України
15.04 День довкілля
17.04 День пожежної охорони
18.04 День пам’яток історії та
культури
23.04 Всесвітній день книг та
авторського права
26.04 Міжнародний день секретаря (традиц.)
28.04 День охорони праці

Робочих днів — 19; вихідних — 10, святкових і неробочих днів — 1 (16 квітня — Великдень). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП якщо святковий
або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, вихідний день
з неділі, 16 квітня, переноситься на понеділок, 17 квітня. Норма тривалості
робочого часу — 152 год.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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«Кадровик України»

Подолання перешкод
Подія третя.

Пізно схаменувся
Головний технолог Полтавської філії підприємства Вадим Іванович після кількагодинної роботи з архівації звітів перепочивав. Він не
пішов у кімнату відпочинку, де можна було під
час перерви подивитися телевізор чи пожартувати з дівчатами, які теж полюбляли потеревенити в обід на м’яких меблях. Не пішов він
і до їдальні, що ароматами страв надихала до
розлогої бесіди з колегами під картоплю пюре
з котлеткою.
Сьогодні, втім, як і дуже часто, Вадим Іванович перепочивав між роботою на самоті. Така
була звичка, такий темперамент. І не тому, що він
був одинак — навпаки, він був дуже відкритою й
щирою людиною. Просто його кабінет, із сотнями
архівних папок, сучасних накопичувачів, де зберігались гігабайти цифрової інформації, цінність
і вагу якої неможливо було визначити, був для
нього своєрідним невеличким всесвітом, де технолог почував себе всесильним творцем.
Ось і зараз, стоячи майже посеред кабінету з
горнятком кави та потроху випускаючи дим від
улюбленої цигарки, Вадим Іванович ніби з висоти
поглядав на подвір’я підприємства, на прохідну,
де метушився, командуючи процесом, начальник
охорони Микола Георгійович….
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— От вояка! — з легкою посмішкою промовив
технолог. — От командир!
І тут Вадим Іванович пригадав своє наукове військове минуле. Так, до генерала він не дотягнув, однак у відставку пішов полковником,
оскільки займався науковими розробками…
Розвіюючи приємні картинки з давнього минулого, Вадим Іванович повернувся до роботи і
знову засів за архівацію, адже попереду були ще
звіти за жовтень, листопад, грудень… І незважаючи на те, що звіти в поточному режимі він і так
контролював, проте під час архівації уважність
не завадить…
Аж раптом, десь на середині листопадового
звіту, технолога аж підкинуло!
— Що за чортівня!? Та не може бути!.. Як же…
Як же тоді далі все зійшлось?.. Тут же помилка!
Явно помилка! Куди ж я дивився?! Куди… — розгублено буркотів Вадим Іванович і від хвилювання провалювався в темряву свого технологічного мікрокосмосу. Його збентежений і спантеличений мозок перетворювався на чорну діру,
«всмоктуючи» оберемками цифри звітності, й не
видавав адекватної відповіді чи пояснення виявленій помилці…
Вадим Іванович дістав з «НЗ»* міцнішу цигарку й закурив… Він зупинився в кабінеті на тому ж
* Недоторканий запас.
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місці, що й попереднього разу, і знову спрямував
погляд на метушню Георгійовича, який все не міг
вгамуватися…
— Ох, вояка, тобі б мої турботи, — наче відповідаючи на неіснуючий докір стиха промовив
Вадим Іванович і знову поринув у папери, намагаючись повернути адекватність розуму, витягнувши його аналітичні здібності з галактики
Андромеди.
Це виявилось не так легко — стрес давався
взнаки, бо виявлена помилка жирною чорною
плямою розтікалась на його репутації. Тонкими
нервуючими струмочками вона проникала в непохитну фортецю професіоналізму та просочувалась в найменші шпарини, погрожуючи зруйнувати мури впевненості…
Вадим Іванович просидів над документами
аж до восьмої… Хвилювання вгамувалось, але
з’явилась розгубленість і невпевненість. Чоловік
навмисне не поїхав додому звичним маршрутом,
а йшов пішки розмірковуючи, розмірковуючи,
розмірковуючи… У таких же бентежних міркуваннях минула майже безсонна ніч. Та на ранок
визріло й рішення…

Хвилювання вг
амувалось, ал
з’явилась розг
е
убленість і не
впевненість…
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Вадим Іванович не був гордовитою людиною, проте життя навчило цінувати те, що було
досягнуто роками кропіткої праці — репутацію
та професіоналізм. Він розумів, що його помилка не нашкодила підприємству та якимось чином була випущена з уваги органів з перевірки
звітності.
«А можливо вони щось і знайшли й чекають
слушного моменту, щоб пред’явити претензії…
Та навряд чи, адже в нас в таких ситуаціях все
швидко відбувається… З іншого боку, виправити те, що закралося у звіти, теж практично неможливо — не прийде ж директор до державної
установи й не скаже, мовляв, ми помилилися,
а ви не помітили, то дайте виправити… Ганьби
наберешся, та й потім підприємство посадять
якщо не на гачок, то, як мінімум, не випустять
з-під пильної уваги. А в наш час кому це потрібно… І це один момент. А інший: сьогодні не
побачили те, що я недогледів, а завтра може не
минутися. Тоді клопоту, а головне сорому буде…
Тому не потрібно збурювати хвилю, коли «стоїть
тиха вода»… Так-так, тому все потрібно робити
без зайвого шуму…», — так розмірковуючи головний технолог увійшов наступного ранку до
кабінету начальника відділу кадрів Полтавської
філії підприємства Алли Петрівни.
Без зайвих розмов Вадим Іванович поклав заяву про звільнення за власним бажанням на її стіл
та відповідаючи на мовчазний, трохи розгублений питальний погляд Алли Петрівни, наче учень
вчительці, пояснив:
— Розумію, що все зненацька… Та от вчора
зрозумів, що вже застарий для цієї роботи… Он
у нас молодь вже підтягується… Знає там усілякі програмки… Тому все буде добре… Та й звіти
здали… А наступні — через рік… То зміна підросте… А директору, Олегу Ростиславовичу, я зателефоную… Не хочу турбувати — в нього ж філія
на плечах…
— Я ВАС ПРОСТО ТАК НЕ ВІДПУЩУ! — взяла
себе в руки Алла Петрівна. — Де це бачили, щоб
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об працівник
Де це бачили, щ
яву і пішов?..
отак поклав за

головний технолог отак поклав
заяву і пішов? А справи передати? А… А документи… А…
У той момент, коли Аллі Петрівні здалося, що
вона ось-ось візьме ситуацію під контроль, Вадим
Іванович подивився на неї таким поглядом, що
вся впевненість неслабкої жінки просто зійшла
нанівець…
— Я вже все передав. І справи, і документи, — опускаючи впевненість кадровика до
нульової відмітки додав до погляду Вадим Іванович. — Якщо можна, м’якше донесіть це до
директора, а я через день йому сам зателефоную. Про мене не турбуйтесь… У мене пенсія
непогана… військова… Та й відпочити вже час
настав…
…
Важко передати, скільки нестандартних лексичних зворотів почув бюст Сократа, скільки
неперевершених метафор розбилось об його
мідне поліроване чоло, коли керівник підприємства Альберт Едуардович дізнався від директора
Полтавської філії підприємства Олега Ростиславовича про звільнення за власним бажанням головного технолога філії. І його емоційність була
викликана не стільки гнівом, скільки неможли-
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вістю якось виправити ситуацію. Він знав вроджену принциповість Вадима Івановича у ставленні до професійних питань, його внутрішню
нетерпимість до помилок, і насамперед до власних, його сором за допущену помилку у звітності. Проте під час особистої телефонної розмови
так і не зміг переконати його, що та помилка, яка
залишилася непоміченою для всіх, крім нього, не
варта такої жертви…
Тому використавши Сократа, як громовідвід,
Альберту Едуардовичу нічого не залишалося, як
змиритися із ситуацією та дати Олегу Ростиславовичу погодження на звільнення головного технолога, а той, у свою чергу, розпорядження Аллі
Петрівні оформити всі потрібні документи й через два тижні, як того потребує законодавство,
звільнити Вадима Івановича…
Щоправда, про всяк випадок директор філії
попрохав заступника Вадима Івановича — Сергія Олександровича, молодого перспективного
фахівця, ще раз переглянути ті кляті звіти…
Два тижні пробігли як один день…
Надвечір останнього дня Вадим Іванович
отримав всі необхідні документи, проте завтра
готувався востаннє заглянути на підприємство,
щоб попрощатися з тими людьми, які за час його
роботи стали вже майже рідними.
Він заздалегідь домовився, щоб прийти раніше — хотів зустріти по дорозі щонайменшу
кількість працівників. Так, вони не знали причини
його звільнення, більшість з них навіть не знали
про ту помилку, але чоловік все ж таки відчував
перед ними якусь провину.
У той час як головний технолог був уже поб
лизу підприємства, раптом пролунав дзвінок
телефона. Вадим Іванович аж здригнувся від несподіванки, ніби в його мікрокосмос увірвалась
комета.
— Доброго ранку! — чоловік почув у слухавці знайомий, але збентежений голос Сергія
Олександровича. — Вадиме Івановичу, після
того як ви пішли, директор доручив мені ще
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раз зробити перевірку. Так от! Ви, Вадиме
Івановичу, не припускалися помилки! То була
поточна статистична похибка, яку потім під час
узагальненого зведення даних програма, що
вираховувала відсотки, звела до нуля. Розумієте?.. А чому? Тому що похибка не мала значного впливу на основні технологічні показники,
як у короткостроковій, так і в довгостроковій
перспективі…
— Та-а-ак! — не менш збентежено відповів головний технолог.
І рішення вже миттєво народилося у все
світі його синоптичних з’єднань, оскільки чорна діра, яка до цього моменту лише поглинала
емоції, перетворилась на потужну сяючу галактику…
У такому стані Вадим Іванович дійшов до підприємства і навіть зайшов до свого ще вчора кабінету, сподіваючись, що й сьогодні він знову ним
стане! Більше того — чоловік навіть зателефонував у відділ кадрів:
— Алло Петрівно, пробачте, дорогенька! Усе
змінилося! Я сьогодні замість того, щоб сидіти
вдома, вирішив вийти на роботу. Вибачте за незручності! Ну буває в старого вояки! З мене кава,
добра така, смачна кава…
— А як же наказ? — ще більше ніж першого
разу здивувалась Алла Петрівна. — А як же…

Правовий коментар
Ситуацію, розкриту в цій частині
кадрового роману, вирішити можна.
Її практичне вирішення трудовим за
конодавством не обумовлено, хоча ви
значення як таке в ньому існує. Отже,
в процесі вирішення цієї проблеми робо
тодавцю слід врахувати законодавчі
норми, визначені КЗпП. У даному випад
ку це частина друга статті 38 КЗпП,
в якій описана ситуація, коли працівник
після закінчення строку попередження
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— Та щось придумайте з тим наказом! — весело відповів Вадим Іванович, — придумайте, дорогенька. Роботи за ці два тижні накопичилась маса!..
А Олегу Ростиславовичу я сам зателефоную…
Проте розгублена Алла Петрівна була в кабінеті директора філії з цією новиною набагато
раніше ніж пролунав телефонний дзвінок головного технолога. І свою доповідь закінчила не банальним запитанням:
— А як же наказ?..

про звільнення не залишив роботи й не
вимагає розірвання трудового догово
ру, а роботодавець не вправі звільнити
його за поданою раніше заявою.
З огляду на зазначене, якщо наступ
ного дня після звільнення працівник вий
шов на роботу й не вимагає розірвання
трудового договору, роботодавець по
винен скасувати наказ про його звіль
нення. Такий висновок можна зробити
із судової практики, про яку йдеться в
постанові Пленуму Верховного Суду

67

кадровий роман

* Зразки виправ
лень та змін
записів у трудо
вих книжках
працівників
наведено в жур
налі «Кадровик
України»
№ 4/2015, с. 92,
№ 3/2017, с. 71

68

України «Про практику розгляду суда
ми трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9 (далі — постанова Пле
нуму ВСУ № 9). Частиною третьою
пункту 12 цієї постанови зазначено,
що якщо після закінчення строку по
передження трудовий договір не був
розірваний і працівник не наполягає на
звільненні, дія трудового договору вва
жається продовженою.
Тому скасування наказу має відбу
ватися навіть у разі, якщо в останній
день роботи з працівником був про
ведений розрахунок згідно з наказом
про звільнення та видана оформлена
належним чином трудова книжка.
Для цього необхідно видати наказ
під назвою «Про скасування наказу
«Про розірвання трудового догово
ру» від __ №__ ».
Оскільки уніфікованої форми тако
го наказу немає, роботодавець має ви
дати його з дотриманням усіх необхід
них реквізитів. Не зайвим буде надання
працівником заяви про скасування на
казу про звільнення в письмовій формі.
І хоча законодавством не передбачено
такого обов’язку, для підтверджен
ня цього факту варто, щоб вона була
оформлена саме письмово.
Водночас слід, щоб у наказі була
зазначена причина його скасування:
наприклад, «У зв’язку з тим, що після
закінчення строку попередження про
звільнення працівник (П. І. Б., посада) не
залишив роботи й вимагає скасування
наказу про розірвання трудового до
говору». Окрім цього, в ньому мають
бути прописані вказівки відділу кадрів
щодо внесення змін до трудової книж
ки та особової картки працівника.
Прямої норми щодо анулювання за
пису про звільнення Інструкція про по

рядок ведення трудових книжок пра
цівників, затверджена наказом Мін
праці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту Укра
їни від 29 липня 1993 р. № 58 (далі —
Інструкція № 58), не містить, проте
бездіяльність роботодавця завдасть
більшої шкоди, аніж відсутність кори
гуючого запису. Тому запис про анулю
вання запису про звільнення до графи 3
трудової книжки може мати такий
вигляд: «Запис за № __ недійсний»*.
Крім того, оскільки працівник після
анулювання наказу про звільнення про
довжує перебувати в трудових відно
синах з підприємством, завіряти но
вий запис підписом посадової або від
повідальної особи за ведення трудових
книжок та печаткою підприємства не
потрібно. Усі записи про роботу, вне
сені до трудової книжки за час роботи
на цьому підприємстві, засвідчують
ся підписом керівника підприємства
або спеціально уповноваженою ним
особою та печаткою підприємства
або печаткою відділу кадрів (п. 4.1 Ін
струкції № 58) тільки в разі звільнення
працівника. Нагадаємо, що закреслен
ня раніше внесеного неточного або не
правильного запису не допускається.
Разом з тим зауважимо, що в си
туації, описаній у романі, головний
технолог залишився у виграші, адже
якби на його місце було запрошено ін
шого працівника, якому відповідно до
законодавства не може бути відмов
лено в укладенні трудового договору,
скасувати наказ про звільнення робо
тодавець вже б не зміг. Законодав
ча норма частини другої статті 38
КЗпП не дає такого права роботодав
цю. Утім, у ситуації, за якої на місце
звільненого запрошено іншого праців
ника, предметом обговорення стає
Кадровик України
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«інший працівник», про якого йдеться
в статті.
За усталеною практикою, таким
працівником є запрошена особа, яка
звільняється в порядку переведення з
іншого підприємства. Згідно з части
ною п’ятою статті 24 КЗпП такій
особі не може бути відмовлено в укла
денні трудового договору. Аналогічну
норму містить частина друга пункту 12 постанови Пленуму ВСУ № 9.
Незважаючи на те, що існують
особи, яким законодавством передба
чена заборона відмовляти в прийнятті
на роботу (вагітні жінки, жінки, які
мають дітей, та ін.), у цього випадку
йдеться про зобов’язання прийняти
особу на роботу в порядку переведен
ня з іншого підприємства, адже керів
никами обох підприємств це питання
попередньо узгоджується. Звільнення
працівника в порядку переведення вва
жається можливим за наявності лис
та-клопотання, виданого підприєм
ством, на яке переводиться працівник.
А отже, новий роботодавець гарантує
особі прийняття на роботу після його
звільнення з попередньої. Вагітним
жінкам та жінкам, які мають дітей,
у т. ч. одиноким, заборона у відмові у
прийнятті на роботу встановлена
статтею 184 КЗпП. Тобто відмови
ти таким особам у працевлашту
ванні не дозволяється лише з мотивів,
пов’язаних з вагітністю або наявністю
дітей віком до трьох років, а одиноким
матерям — з наявністю дитини віком
до 14 років або дитини-інваліда. Якщо
існують інші мотиви для звільнення,
відмова у прийнятті на роботу таким
особам допускається.
Отже, якщо б головний технолог
наступного дня після звільнення вий
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шов на роботу, але на його місце був
запрошений інший працівник, який
звільнився з попереднього місця роботи
за переведенням, то скасування нака
зу про розірвання трудового договору
було б неможливим.
Зауважимо також, що частиною
першою статті 38 КЗпП визначено
право працівника на розірвання тру
дового договору без поважних причин,
укладеного на невизначений строк,
за умови попередження роботодавця
письмово за два тижні. Якщо праців
ник змінить своє рішення щодо звіль
нення, тобто бажання або обставини,
що зумовили прийняти рішення щодо
звільнення, будуть відсутні, працівник
може відкликати свою заяву про звіль
нення.
Це ще одна норма, якою працівник
за потреби може скористатися. Однак
працівник, який попередив роботодав
ця про розірвання трудового договору,
укладеного на невизначений строк, від
кликати свою заяву має право тільки
до закінчення строку цього поперед
ження. Іншими словами, це може від
бутися в будь-який день до закінчення
строку попередження, а саме у дво
тижневий строк. У такому разі пра
цівника не звільняють, окрім випадку,
якщо на його місце запрошено особу в
порядку переведення з іншого підпри
ємства.
Тобто в працівника протягом цього
часу залишається право щодо вимоги
не розривати свій трудовий договір з
підприємством. На практиці це вирішу
ється поданням працівником ще однієї
заяви, але вже про відкликання заяви про
його звільнення. Як і в попередньому ви
падку щодо подання заяви, бажано, щоб
волевиявлення працівника було задоку
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* Як правильно
визначати день
звільнення,
читайте в жур
налі «Кадровик
України»
№ 10/2016, с. 53.

ментовано письмово. Водночас такий
факт доцільно зафіксувати шляхом
реєстрації цього документа в журналі
реєстрації заяв відділу кадрів.
Наголосимо, що змінити своє рі
шення щодо звільнення працівник
може лише за умови, якщо йдеться
про звільнення з його ініціативи, тоб
то за власним бажанням відповідно до
статті 38 КЗпП. Якщо працівник по
дає роботодавцю заяву про звільнення
за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП),
право на відкликання своєї заяви без
згоди роботодавця він не має.
Якщо наказ про звільнення вже ви
дано, працівник відділу кадрів має ви
дати новий наказ про скасування попе
реднього та внести всі необхідні зміни
до відповідних документів. У такій си
туації заява в письмовій формі слугу
ватиме документальною підставою

для скасування наказу про розірвання
трудового договору. Якщо строк по
передження про звільнення закінчився
й подана раніше заява про звільнення
не скасована, працівник вважається
таким, що залишив роботу й підлягає
звільненню. У цій ситуації наказ про
звільнення працівника має бути ви
дано. Наголосимо, що день звільнення
є останнім днем роботи*, тому цей
день він має відпрацювати, як і всі інші
дні двотижневого строку.
У день звільнення згідно зі статтею 47 КЗпП роботодавець зобов’яза
ний видати працівнику належно офор
млену трудову книжку та провести з
ним розрахунок у строки, зазначені в
статті 116 КЗпП. Під час звільнення
працівника виплата всіх сум, що нале
жать йому від підприємства, прова
диться також в останній день роботи.

P. S.
Начальник виробничої дільниці № 7 Андрій Іванович, наче до себе додому,
увірвався до кабінету Надії Олексіївни, нового керівника кадрової служби підприємства. Він поклав на стіл зніяковілої жінки купу паперів:
— Тут у нас таке… Молоді спеціалісти… Ну ви ж в курсі — за місяць запускаємо нову виробничу лінію, а тямущих людей із сучасними знаннями не вистачає.
Тому запросили п’ятикурсників факультету машинобудування з КПІ… Ну, щоб
пройшли стажування, а потім ми відберемо найкращих. З директором усе погоджено. У мене на всілякі папірці часу обмаль. Ось зібрав заяви про прийняття
на роботу та договори на стажування з їх даними. То ви вже там все доведіть до
ладу. Я потім забіжу заберу…
З цими словами Андрій Іванович так само стрімко вилетів з кабінету, як і влетів до нього, наче він був недалеким родичем Супермена. Оговтавшись від потужного напору ділової пристрасті, Надія Олексіївна почала роздивлятися принесені
документи.
— Щось я не зрозуміла, Андрію Івановичу, — за хвилину, наче вслід начальнику виробничої дільниці, промовила кадровик. — Ми їх на роботу приймаємо чи на
стажування? Це ж зовсім різні речі, завзятий ви наш!
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Ярослава Паньків,

консультант з кадрових питань

Виправляємо записи

в трудових книжках

У попередньому номері журналу було розглянуто, кому і в яких випадках
видаються трудові книжки, хто (працівник чи роботодавець) має подбати про
наявність бланка трудової книжки, проаналізовано вимоги щодо її
оформлення, а також наведено зразки записів про прийняття на роботу.
У пропонованій статті з’ясуємо, як слід виправляти неправильні або неточні
записи про прийняття на роботу

Н

агадаємо, що відповідно до статті 24
КЗпП під час прийняття на роботу працівник зобов’язаний подати трудову книжку.
Трудову книжку подають і в тому разі,
якщо наймачем є фізична особа.
Не ведуться трудові книжки на громадянпідприємців та громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності та виключно її праці, на осіб,
які працюють за договорами цивільно-правового характеру (договором підряду, договором
про надання послуг, іншими договорами, передбаченими Цивільним кодексом України від
16 січня 2003 р. № 435-IV).

Виправлення неправильних або неточ
них записів про прийняття на роботу
Як і під час виконання будь-якої роботи, під час
внесення записів до трудової книжки можуть
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Увага!
Першого січня 2015 р. набув чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII, яким із
КЗпП вилучено статтю 241 про обов’язковість
реєстрації трудових договорів, укладених між
працівниками та фізичними особами, у
Державній службі зайнятості України (отже,
органи Державної служби зайнятості уже не
ставлять відповідні відмітки в трудовій книжці
працівника). Таким чином, питання, пов’язані
з укладенням трудового договору (видання
наказу, дотримання процедури допущення до
роботи, передбаченої частиною третьою
ст. 24 КЗпП, внесення записів до трудової
книжки тощо) покладаються на фізичну
особу — роботодавця.
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бути допущені певні помилки. Помилкові записи в трудовій книжці зазвичай стосуються дати
прийняття того чи іншого кадрового рішення,
його формулювання, підстави прийняття тощо.
Відповідно й виправлення можуть бути різного
характеру.
Розглянемо деякі варіанти виправлень неправильних або неточних записів у трудовій
книжці, які, зокрема, необхідно внести за умови, якщо:
 запис не відповідає змістові наказу про
прийняття на роботу (допущено помилку під час
внесення запису);
 назва професії (посади, місця роботи) у
наказі про прийняття на роботу, на підставі якого внесено запис, не відповідає штатному розпису;
 назва професії у штатному розписі підприємства, на підставі якого видано наказ про прий
няття (переведення) на роботу, не відповідає
Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — Класифікатор професій);
 судом прийнято рішення про поновлення
працівника на роботі;
 змінено формулювання причини звіль
нення;
 суд визнав незаконною дату звільнення.

Запис не відповідає змісту наказу про прий
няття на роботу (допущено помилку під час
внесення запису)
Якщо запис у трудовій книжці працівника
не відповідає змісту наказу про прийняття на
роботу, тобто якщо до трудової книжки з наказу неправильно перенесено певні відомості,
наказ не видається, а просто вноситься правильний запис.
При цьому в графі 1 трудової книжки вказується наступний порядковий номер, у графі 2
зазначається дата внесення запису про виправлення, а до графи 3 вноситься запис про те, що
попередній запис (вказується його номер) визнається недійсним, і повторюється зміст наказу про прийняття на роботу. У графі 4 повторюється та сама дата й номер наказу, на підставі
якого працівника було прийнято на роботу
(призначено на посаду) (додаток 1).

Увага!
Виправлення записів у розділі «Відомості
про роботу» трудової книжки шляхом зак
реслення раніше внесених неточних або
неправильних записів не допускається.

Додаток 1

19

10

01 2017 Прийнято на посаду лікаря-стоматолога

20

17

01 2017 Запис за № 19 недійсний. Прийнято на посаду
лікаря-стоматолога-хірурга
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Додаток 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ВИЩА ШКОЛА»
НАКАЗ
25.01.2017

м. Чернівці

№ 14-П

Про внесення змін до наказу
від 20.01.2017 № 12-П
У зв’язку з виявленою невідповідністю назви посади штатному розпису
ЗАМІНИТИ:
У розпорядчій частині наказу від 20 січня 2017 р. № 12-П назву посади «Редактор літературний» на «Редактор науковий».
Підстава: доповідна записка інспектора відділу персоналу від 24.01.2017.
Генеральний директор
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Панченко

Т. П. Панченко
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Якщо назва професії (посади, місця роботи)
у наказі про прийняття на роботу, на підставі
якого внесено запис, не відповідає штатно
му розпису
Виправлення такої помилки потребує видання відповідного наказу, адже внесення
зміни щодо назви посади в трудовій книжці
має бути підтверджено локальним актом підприємства (додаток 2).
Після видання наказу до трудової книжки працівника вносяться зміни в такому порядку:

 у графі 1 записується наступний порядковий номер;
 у графі 2 зазначається дата внесення запису про виправлення;
 у графі 3 вказується, який запис визнається
недійсним (це не обов’язково має бути поперед
ній запис), і вноситься запис відповідно до зміненого тексту наказу про прийняття на роботу;
 у графі 4 вказується дата й номер наказу, яким внесено зміни до наказу, зміст якого
не відповідає штатному розпису підприємства (додаток 3).
Додаток 3

10

20

01 2017 Прийнято на посаду редактора літературного

11

25

01 2017 Запис за № 10 недійсний. Прийнято на посаду
редактора наукового

Якщо назва професії у штатному розписі, на
підставі якого видано наказ, не відповідає
Класифікатору професій
Якщо назва професії чи посади у штатному
розписі підприємства, на підставі якого видано наказ про прийняття на роботу, не відповідає Класифікатору професій, можна вважати,
що допущено порушення під час затвердження
штатного розпису, а через це і під час прийняття
на роботу.
Згідно з вимогами розділу 3 Класифікатора
професій «на підприємствах, в установах та
організаціях записи про роботу вносять в уста
новленому порядку до трудових книжок праців
ників відповідно до професійних назв робіт, за
значених у додатках А і Б».
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Наказ від 20.01.2017
№ 12-П
Наказ від 25.01.2017
№ 14-П

Якщо назва професії у штатному розписі підприємства, на підставі якого видано наказ про
прийняття на роботу, не відповідає Класифікатору професій, внесення змін до трудової книжки
працівника має відбуватися в кілька етапів:
 І етап — зі штатного розпису виводиться
найменування посади, яке не відповідає Класифікатору професій, і вводиться правильне (до
даток 4);
 ІІ етап — працівника, за його згодою, переводять на посаду, яка відповідає Класифікатору
професій і була введена до штатного розпису (до
даток 5).
Після видання вказаних вище наказів вноситься запис до трудової книжки працівника
(додаток 6).

Кадровик України

трудові книжки: практикум

Додаток 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «СОСНОВИЙ БІР»
НАКАЗ
18.01.2017

м. Чернігів				

№ 4-ОД

Про внесення змін
до штатного розпису
У зв’язку із виявленими порушеннями вимог трудового законодавства під час
перевірки ТОВ «Спортивний комплекс «Сосновий бір», що полягає у невідповідності Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
назви професії «Офісний службовець» у розділі «Відомості про роботу» трудової
книжки Ткаченко Г. М.
НАКАЗУЮ:
Внести з 19 січня 2017 р. до штатного розпису ТОВ «Спортивний комплекс
«Сосновий бір» такі зміни:
1. Вивести зі штатного розпису посаду «Офісний службовець».
2. Увести до штатного розпису посаду «Офісний службовець (аудит)».
Підстава: акт перевірки стану дотримання ТОВ «Спортивний комплекс «Сосновий
бір» трудового законодавства від 17.01.2017.
Директор

№ 3 (122) березень 2017

Марченко

М. П. Марченко
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Додаток 5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «СОСНОВИЙ БІР»
НАКАЗ
18.01.2017

м. Чернігів

№ 3-П

Про переведення
Ткаченко Г. М.
У зв’язку зі змінами, внесеними до штатного розпису ТОВ «Спортивний комплекс «Сосновий бір» від 18 січня 2017 р.,
ПЕРЕВЕСТИ:
ТКАЧЕНКО Галину Михайлівну, офісного службовця, за її згодою, на посаду офісного службовця (аудит) з 19 січня 2017 р. з посадовим окладом 5200 грн на місяць.
Підстави: 1. Зміни до штатного розпису від 18.01.2017 (наказ від 18.01.2017
№ 4-ОД).
2. Доповідна записка головного бухгалтера від 17.01.2017.
Директор

Марченко

М. П. Марченко

Додаток 6
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6

04

11 2016 Прийнято офісним службовцем

7

18

01 2017 Переведено на посаду офісного службовця (аудит)

Наказ від 03.11.2016
№ 56-П
Наказ від 18.01.2017
№ 3-П
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Додаток 7
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДІАН»
НАКАЗ
16.01.2017		

м. Житомир

№ 12-П

Про поновлення на роботі
Василенка В. Д.
На виконання рішення районного суду м. Житомира від 15 листопада 2016 р.
№ 96/86-Д
НАКАЗУЮ:
1. Наказ від 20 жовтня 2016 р. № 49-П про звільнення Василенка В. Д. скасувати.
2. Поновити Василенка В. Д. на посаді начальника планового відділу з 20 жовтня 2016 р.
3. Виплатити Василенку В. Д. середній заробіток за час вимушеного прогулу до
15 січня 2017 р. включно.
Підстава: рішення районного суду м. Житомира від 15.11.2016 № 96/86-Д.
Директор

№ 3 (122) березень 2017

Самійленко 		

М. П. Самійленко
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Якщо судом прийнято рішення про поновлен
ня працівника на роботі
Якщо працівника було незаконно звільнено,
а судовий орган прийняв рішення про його поновлення, таке рішення підлягає безумовному виконанню. При цьому служба персоналу має внести
відповідні зміни в трудову книжку. Підставою для
їх внесення є наказ керівника підприємства, який
видається на виконання рішення органу, який визнав звільнення незаконним (додатки 7 і 8).
За наявності в трудовій книжці запису про
звільнення або переведення на іншу роботу,
визнаного недійсним, на прохання працівника
видається дублікат трудової книжки без внесення до неї такого запису.
Слід зауважити, що відповідно до частини
третьої статті 235 КЗпП у разі визнання формулювання причини звільнення неправильним
або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне поновлення працівника на роботі, орган, який розглядає

трудовий спір, зобов’язаний змінити формулювання та вказати в рішенні причину звільнення
в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне
формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню
працівника, орган, який розглядає трудовий
спір, одночасно приймає рішення про виплату
йому середнього заробітку за час вимушеного
прогулу в порядку та на умовах, передбачених
частиною другою цієї статті.

Якщо змінено формулювання причини звіль
нення
Зміна запису в трудовій книжці може полягати в зміні формулювання причини звільнення
(додатки 9 і 10). У такому разі видається наказ із посиланням на рішення суду та вноситься
відповідний запис до трудової книжки. Цей запис обов’язково завіряється печаткою.
Додаток 8

10

20

11

16
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10 2016 Звільнено за прогули, п. 4 ст. 40 КЗпП України
Інспектор з кадрів Малина О. М. Малина
01 2017 Запис за № 10 недійсний. Поновлено на попередній
посаді

Наказ від 20.10.2016
№ 49-П
Наказ від 16.01.2017
№ 12-П
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Додаток 9
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2»
НАКАЗ
25.01.2017

м. Чернігів

№ 6-П

Про зміну причин
звільнення Бойка О. Д.
На виконання рішення районного суду м. Чернігова від 24 листопада 2016 р.
№ 87-ПН
НАКАЗУЮ:
1. Наказ від 4 жовтня 2016 р. № 34-П про звільнення Бойка О. Д. вважати недійсним.
2. Звільнити Бойка О. Д., юрисконсульта ІІ категорії, за власним бажанням у
зв’язку з невиконанням ДУ «Міська клінічна лікарня № 2» законодавства про працю
щодо надання йому щорічної відпустки за затвердженим графіком відпусток, частина третя ст. 38 КЗпП України.
3. Виплатити Бойку О. Д. вихідну допомогу в розмірі тримісячної середньої
заробітної плати.
Підстава: рішення районного суду м. Чернігова від 24.11.2016 № 87-ПН.
Головний лікар

№ 3 (122) березень 2017

Кравченко

М. П. Кравченко
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Додаток 10

5

04

6

25

10 2016 Звільнено за прогули, п. 4 ст. 40 КЗпП України
Інспектор з кадрів Сахно
Н. М. Сахно
01 2017 Запис за № 5 недійсний. Звільнено за власним
бажанням у зв’язку з невиконанням адміністраці ю
установи законодавства про працю, ст. 38 КЗпП
України
Інспектор з кадрів Сахно Н. М. Сахно

Наказ від 04.10.2016
№ 34-П
Наказ від 25.01.2017
№ 6-П

Додаток 11

16

04

17

25
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10 2016 Звільнено у зв язку із закінченням контракту, п. 8
ст. 36 КЗпП України
Інспектор з кадрів Швець Т. М. Швець
01 2017 Запис за № 16 недійсний.
Звільнено 09.11.2016.
Інспектор з кадрів Швець Т. М. Швець

Наказ від 20.09.2016
№ 15-П
Наказ від 16.01.2017
№ 8-П
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Якщо суд визнав незаконною дату звіль
нення
Зміна, яку треба внести до трудової книжки, може стосуватися дати звільнення. Підставою в такому разі є наказ керівника підприємства, який видається на виконання рішення
органу, який визнав незаконною дату звільнення (додатки 11 і 12).
Інколи на практиці виникає запитання, чи
потрібно на працівника, якого рішенням суду
поновлено на роботі, заводити нову особову
картку форми № П-2. Як відомо, форму цього
документа затверджено наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25 груд-

ня 2009 р. № 495/656. Особові картки мають
зберігатися після звільнення працівника у відділі кадрів упродовж трьох років і 75 років —
в архіві (ст. 499 Переліку типових документів,
що створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12 квітня 2012 р. № 578/5).
У разі поновлення працівника на роботі рекомендується користуватися особовою карткою, оформленою (заповненою) під час первинного прийняття на роботу. 

Додаток 12
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДІАН»
НАКАЗ
16.01.2017

м. Житомир		

№ 8-П

Про зміну дати звільнення
Гриценка Л. І.
На виконання рішення міського суду м. Житомира від 14 листопада 2016 р.
№ 197-Д
НАКАЗУЮ:
1. Дату звільнення Гриценка Л. І. відповідно до наказу від 20 вересня 2016 р.
№ 15-П вважати недійсною.
2. Звільнити Гриценка Л. І., завідувача головного складу, 9 листопада 2016 р.
3. Виплатити Гриценку Л. І. середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Підстава: рішення міського суду від 14.11.2016 № 197-Д.
Директор

№ 3 (122) березень 2017

Самійленко

М. П. Самійленко
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Діловодство

Олена Замкова,

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

Вимоги до оформлення

структури та штатної чисельності
Продовжуємо цикл публікацій, присвячений оформленню найпоширеніших видів організаційних документів. У статті розглянемо вимоги до
оформлення структури і штатної чисельності юридичної особи
Продовження. Початок у № 1–2/2017

С

труктура і штатна чисельність — це організаційний документ, у якому визначається перелік структурних підрозділів
юридичної особи, посад та відомості про
кількість штатних одиниць.

Загальні вимоги до розроблення
структури і штатної чисельності
Відповідно до пункту 3 статті 64 Господарського
кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
юридичні особи мають право самостійно визначати свою організаційну структуру та встановлювати чисельність працівників.
Проект структури та штатної чисельності
за дорученням керівника юридичної особи, як
правило, складає кадрова служба (особа, відповідальна за роботу з кадрами). Затверджує
цей документ керівник юридичної особи. Крім

82

того, структура і штатна чисельність може бути
затверджена розпорядчим документом — наказом (розпорядженням) керівника юридичної
особи, без погоджень з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом.
За потреби структура і штатна чисельність може
бути погоджена з керівництвом юридичної особи вищого рівня.
Структуру і штатну чисельність оформлюють на загальному бланку юридичної
особи або на стандартних аркушах паперу
формату А4 з кутовим розташуванням постійних реквізитів за встановленою формою
(додаток).
Зміни до цього документа вносять на підставі наказу (розпорядження) з основної діяльності
юридичної особи. Кількість і періодичність таких змін протягом року не обмежується.

Кадровик України

Діловодство

Додаток
Зразок структури і штатної чисельності юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Чарівний світ»_________
(найменування юридичної особи)

СТРУКТУРА І ШТАТНА
ЧИСЕЛЬНІСТЬ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор

(найменування посади керівника

__27.12.2016__ № _146______

ТОВ «Чарівний світ»
юридичної особи)

м. Хмельницький______

Омельченко

(місце складення)

(особистий підпис)

П. В. Омельченко
(ініціал(и), прізвище)

«26» грудня 2016 року
М. П.
№ з/п

Найменування структурного підрозділу та посад (професій)

1

2

Кількість
штатних
одиниць
3

Головний офіс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№ 3 (122) березень 2017

Адміністрація
Генеральний директор
Виконавчий директор
Директор комерційний
Директор з виробництва
Директор з управління персоналом
Директор із загальних питань
Секретар керівника товариства
Адміністратор системи
Відділ діловодства і контролю
Начальник відділу діловодства і контролю
Діловод
Архіваріус
Кур’єр

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
0,5
1
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Діловодство

Продовження додатка
1

2

3

Відділ безпеки
13

Начальник відділу безпеки

1

14

Професіонал з охоронної діяльності та безпеки

1

15

Професіонал з організації інформаційної безпеки

1

16

Охоронець

2

17

Черговий пульта централізованого спостереження

2

18

Черговий бюро перепусток

2

Правовий відділ
19

Начальник правового відділу

1

20

Юрисконсульт

2

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
21

Головний бухгалтер

1

22

Заступник головного бухгалтера

1

23

Бухгалтер 1 категорії

1

24

Бухгалтер 2 категорії

1

25

Касир

1

Планово-економічний відділ
26

Начальник планово-економічного відділу

1

27

Економіст з планування

1

28

Економіст з договірних та претензійних робіт

1

Виробничий відділ
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29

Начальник виробничого відділу

1

30

Провідний інженер

1

31

Інженер 1 категорії

2

32

Інженер 2 категорії

1

33

Технік 1 категорії

2

34

Технік 2 категорії

1

35

Старший лаборант

0,5
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Закінчення додатка
1

2

3

Відділ кадрів
36

Начальник відділу кадрів

1

37

Інженер з охорони праці

1

38

Старший інспектор з кадрів

1

39

Інспектор з кадрів

1

Автотранспортний відділ
40

Начальник автотранспортного відділу

1

41

Начальник гаража

1

42

Водій автотранспортних засобів

8

43

Водій навантажувача

1

44

Механік гаража

1

Господарський відділ
45

Завідувач господарства

1

46

Прибиральник службових приміщень

1

47

Двірник

1

Разом по головному офісу
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Кам’янець-Подільська філія

...

...

...

Разом по товариству

Інспектор з кадрів______

(найменування посади особи,
відповідальної за підготовку структури
і штатної чисельності)

120

Зарічний

(особистий підпис)

__Л. Д. Зарічний__
(ініціал(и), прізвище)

Віза начальника відділу кадрів
Гриф погодження (за потреби)
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Діловодство

Склад реквізитів структури і штатної
чисельності
Структура і штатна чисельність максимально
може мати такі реквізити:
 найменування юридичної особи вищого
рівня (тільки для підвідомчих юридичних осіб);
 найменування юридичної особи;
 код форми документа за Державним класифікатором управлінської документації (далі —
ДКУД);
 назва виду документа (СТРУКТУРА І
ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складення документа (назва населеного пункту, в якому зареєстровано юридичну
особу);
 гриф затвердження документа;
 відбиток печатки юридичної особи з ідентифікаційним номером за Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України
(далі — ЄДРПОУ);
 текст документа;
 підпис;
 візи;
 гриф погодження.

Особливості оформлення реквізитів структури і штатної чисельності
Під час оформлення структури і штатної чисельності слід мати на увазі, що:
 найменування юридичної особи вищого
рівня (за наявності) зазначають скорочено. Якщо
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офіційного скорочення цього найменування не
існує, то його зазначають повністю;
 найменування юридичної особи — автора документа має відповідати повному найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про
юридичну особу;
 датою документа є дата затвердження
структури і штатної чисельності;
 реєстраційний індекс проставляють за
встановленою формою реєстрації (журналом,
картотекою чи електронною базою даних) реєстрації внутрішньої документації юридичної
особи;
 текст структури і штатної чисельності
оформлюється у вигляді таблиці й містить такі
графи:
графа 1 — «№ з/п»;
графа 2 — «Найменування структурного
підрозділу та посад (професій)»;
графа 3 — «Кількість штатних одиниць»;
 підпис у документі проставляє посадова
особа, відповідальна за його підготовку;
 візує структуру і штатну чисельності керівник кадрової служби;
 у разі погодження структури і штатної
чисельності з юридичною особою вищого рівня обов’язково оформлюють гриф погодження;
 особисті підписи посадових осіб у грифі
затвердження та грифі погодження скріплюють
печатками з ідентифікаційним номером відповідних юридичних осіб за ЄДРПОУ (за наявності
таких печаток). 
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Андрій Дуда,

доцент кафедри інформаційної політики та
електронного урядування Національної академії
державного управління при Президентові України,
кандидат наук з державного управління, доцент

Щорічне декларування
службовців: нова реальність
фінансового контролю

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (далі — ККУ);
 Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі — Закон № 1700);
 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.
№ 2493-III (далі — Закон № 2493);
 Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — НАЗК).

Н

инішній рік стане для багатьох державних службовців, службовців місцевого
самоврядування непростим у здійсненні
щорічного декларування, оскільки воно
виконуватиметься за новими правилами, встановленими Законом № 1700. У 2016 р. нові правила е-декларування вже випробували на собі
вищі посадовці. Тож охарактеризуємо основні
новели щорічного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування у 2017 р.:
 декларування здійснюється в електрон
ній формі. Декларантам необхідно заповнити
на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію за
затвердженою ним формою. Термін заповнен
ня цієї декларації на сайті — з 1січня до 1 квітня
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2017 р. (не включно, оскільки 1 квітня — вихідний день). Очевидно, що подання електронної
декларації не виключає певних ризиків технічного характеру, зважаючи на те, що заповнити її на
сайті повинні майже два мільйони декларантів,
відповідно у пікові періоди сервер може бути
перевантажений. Тому бажано, щоб державні та
муніципальні службовці заповнювали декларації
на сайті НАЗК завчасно;
 заповнювати декларації доведеться під
пресом відповідальності. Згідно з Прикінцевими
положеннями Закону № 1700 ККУ було допов
нено статтею 3661, відповідно до якої подання
суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації чи умисне неподання декларації карається позбавленням волі на
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строк до двох років. Якщо ж умисного характеру
правопорушення не буде доведено, за несвоєчасне подання декларації згідно зі статтею 1726
Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X накладається штраф у розмірі від 850 до 1700 грн. Щоправда, відповідно до частини четвертої статті 45
Закону № 1700 упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право
подати виправлену декларацію.
Щорічна декларація про доходи, витрати,
майновий стан службовця та членів його сім’ї подається декларантами, які перебувають на державній, муніципальній службі, за 2016 р. Якщо
службовець перебуває на посаді неповний рік
(скажімо, з 14 квітня 2016 р.), він заповнює декларацію щодо доходів і видатків за 2016 р. як за
період роботи на посаді в органі влади з 14 квітня 2016 р., так і на попередньому місці роботи за
період з 1 січня до 13 квітня 2016 р.
Дещо дискусійним є питання заповнення
декларації службовцями, які звільняються з 1
січня по 31 березня 2017 р. (скажімо, 15 лютого
2017 р.). Зважаючи на положення частини другої статті 45 Закону № 1700, в якій вказано, що
особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які
припиняють діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, є логічним, щоб
такі особи подавали одну декларацію за період
з 1 січня 2016 р. по 15 лютого 2017 р.;
 проблемним питанням декларування залишається неоднозначна думка щодо того, які
категорії службовців мають декларувати свій
та членів своєї родини майновий стан і доходи.
Було б логічним, якби законом або відповідним
рішенням НАЗК було встановлено вичерпний перелік посадових, службових осіб, які зобов’язані
подавати майнові декларації в порядку фінансового контролю. На жаль, такого переліку немає,
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і через це відкритими залишаються багато питань щодо декларантів.

Категорії осіб, які подають декларації
В органах місцевого самоврядування до декларантів віднесено посадових осіб, які відповідно
до статті 14 Закону № 2493 обіймають посади
1–7 категорій. Крім того, хоч це й не передбачено згаданою статтею, декларацію подає і староста села, оскільки відповідно до статті 141 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР статус старости визначено як «посадова особа місцевого
самоврядування».
Варто звернути увагу, що в органах місцевого самоврядування не підпадають під вимогу
декларування службові особи, тобто особи, які
перебувають на посадах, не віднесених статтею
14 Закону № 2493, іншими законодавчими актами до посад в органах місцевого самоврядування, але які несуть відповідальність за вчинення злочинів у сфері службової діяльності (для
цих цілей статус службової особи визначено в
примітці до статті 364 ККУ). Разом з тим згідно з підпунктом «б» пункту 1 частини першої
статті 3 Закону № 1700 на сьогодні здійснювати декларування зобов’язані депутати місцевих
рад. Це достатньо велика категорія — близько
144 тис. осіб, яка включає депутатів: обласних,
районних, міських, районних у міст, селищних
та сільських рад. На нашу думку, голови громад
мають провести роз’яснювальну роботу серед
депутатів місцевих рад (особливо сільських та
селищних) щодо заповнення декларацій.
Ще однією значною за обсягом категорією
суб’єктів декларування, визначеною підпунктом «з» пункту 1 частини першої статті 3 Закону № 1700, є поліцейські. Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну поліцію»
від 2 липня 2015 р. № 580-VIII поліцейським є
громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу на відповідних
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посадах у поліції та якому присвоєно спеціальне
звання поліції.
Визначення такої категорії осіб, як члени
державних колегіальних органів, здійснюється
на підставі законів та положень, які врегульовують статус таких органів. Наприклад, до таких
осіб належать члени Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оскільки відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг» від
22 вересня 2016 р. № 1540-VIII така комісія є
«постійно діючим незалежним державним ко
легіальним органом». Серед інших прикладів
державного колегіального органу — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(такий статус встановлено згідно зі ст. 6 Закону України «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р.
№ 448/96-ВР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації (ст. 17 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280IV). Наведений перелік не є вичерпним, тому в
кожному конкретному випадку слід звертати
увагу на правовий статус органу, визначений законодавчими та підзаконними актами.
До ще однієї категорії осіб, які заповнюють
декларації, належать військові посадові особи.
Згідно з частиною 12 статті 6 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу»
від 25 березня 1992 р. № 2232-XII військові посадові особи — це військовослужбовці, які обій
мають штатні посади, пов’язані з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків або які спеціально
уповноважені на виконання таких обов’язків
згідно із законодавством.
Серед найбільш дискусійних питань у визначенні переліку осіб, які подають декларації майнового стану, є тлумачення змісту підпункту «и»
пункту 1 частини першої статті 3 Закону № 1700:
«Посадові та службові особи інших державних
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органів, органів влади Автономної Республіки
Крим». На нашу думку, логічно, що до категорії
«інших державних органів» віднесені ті з них, які
не є органами законодавчої, виконавчої, судової
влади (наприклад, Державне управління справами). Проте на сайті НАЗК міститься роз’яснення,
з якого випливає, що до цієї категорії можуть
бути віднесені й «працівники патронатних
служб, інші працівники державних органів, які
виконують функції з обслуговування» в разі,
якщо вони виконують адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції.
Отже, можна зробити висновок, що:
 «іншими державними органами» може
бути будь-який орган, визначений у законі чи
підзаконному акті як орган державної влади,
державний орган;
 декларантами є не лише державні службовці, а й працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування, якщо їх посадові
інструкції містять адміністративно-господарські
та організаційно-розпорядчі функції.
На нашу думку, таке тлумачення НАЗК,
прив’язане до функцій, може бути нівельоване в
органах влади, оскільки Закон № 1700 жодним
чином не врегулював часу виконання службовцем адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій протягом звітного періоду. Це означає, що якщо в органі влади,
скажімо, в листопаді-грудні 2016 р. внесли зміни
до посадової інструкції службовця та вилучили
вищезгадані функції, в такому разі посадовець
втрачає обов’язок щодо декларування.

Категорії осіб, які не подають
декларації
Законом України «Про Вищу раду правосуддя»
від 21 грудня 2016 р. № 1798-VIII до Закону
№ 1700 було внесено зміни, згідно з якими з переліку осіб, які подають е-декларації, вилучено
посадових осіб закладів, установ та організацій,
які здійснюють основну діяльність у сфері соці-
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ального 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 центрального, 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
та інших наукових установ), культури, мистецтв,
відновлення та збереження національної пам’яті,
фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.
Згаданими змінами фактично було звільнено від обов’язку подавати декларації посадових
осіб (крім керівної ланки) установ і організацій
бюджетної сфери (лікарень, поліклінік, шпиталів, шкіл, училищ, коледжів, університетів, наукових інститутів НАН України тощо). Проте
чіткий перелік таких осіб наразі відсутній. Тому
рекомендуємо і представникам кадрових служб,
і працівникам бюджетних установ і організацій за наявності сумнівів щодо їх віднесення до
суб’єктів декларування звертатися із запитом до
НАЗК у встановленому законодавством порядку. Звертаємо також увагу, що вищезгадані зміни не стосуються посадових осіб комунальних,
державних підприємств — ці категорії повинні
заповнювати декларації.
Щодо декларування інформації про доходи,
витрати, майновий стан членів сім’ї декларанта,
то в цьому разі враховується родинний зв’язок і
спільне проживання. Згідно із Законом № 1700
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члени сім’ї — це особи, які перебувають у шлюбі
(у т. ч. якщо вони зареєстровані за різними адресами), а також їхні діти, у т. ч. повнолітні, батьки,
особи, які перебувають під опікою і піклуванням,
інші особи, які спільно проживають, пов’язані
спільним побутом, мають взаємні права та
обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки
яких не мають характеру сімейних), у т. ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають
у шлюбі. Зважаючи на наведені ознаки, можна
визначити осіб, інформація про яких не декларується:
 інформація про колишнього чоловіка
(дружину) суб’єкта декларування, з яким розірваний шлюб у законом визначеному порядку,
але з яким вони мешкають в одній квартирі (будинку);
 інформація про дітей чоловіка (дружини) суб’єкта декларування від попередніх
шлюбів;
 інформація про осіб, щодо яких є докази
про відсутність ведення спільного побуту в місці проживання (наприклад, планування житла
(окремі входи), покази свідків, які підтверджують
відсутність спільного побуту, спільна оренда кімнати, квартири тощо) та інші.
Варто також пам’ятати, що членами сім’ї (відомості про яких декларуються) є лише особи,
які перебували в родинному зв’язку або проживали разом на момент завершення звітного періоду (тобто станом на 31 грудня 2016 р.).
На жаль, до цього часу невирішеним є питання про порядок отримання інформації, необхідної для декларування, суб’єктом декларування
від члена сім’ї, а також порядок перевірки правдивості такої інформації суб’єктом декларування. Поки законодавець не вніс змін до законів,
рекомендуємо декларантам подавати не лише
запити до податкових органів щодо власних доходів, а й запити щодо того, чи відповідає дійсності інформація про доходи членів сім’ї для
цілей декларування. На думку автора, надання
такої відповіді не буде порушенням законодавства про захист персональних даних. 
Кадровик України
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Лідія Басмат,

директор з управління персоналом,
викладач курсів підвищення кваліфікації
керівників

Розширення зон
обслуговування чи збільшення

обсягу виконуваних робіт?

У статті роз’яснено, в яких випадках застосовується поняття «розширення
зон обслуговування», а в яких — «збільшення обсягу виконуваних робіт»,
як оформити наказ про встановлення розширення зон обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт, чи потрібно повідомляти про це
фіскальні органи та чи необхідно у зв’язку з цим вносити зміни до штатного
розпису, а також чи можна оформити розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт без доплати

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
№ 889);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови суміщення професій (посад)» від
4 грудня 1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145);
 постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII (далі — Постанова
№ 1545);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюд
жетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
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 постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413);
 наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі — Наказ
№ 489);
 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);
 Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. «Про
порядок та умови суміщення професій (посад)», затверджена Держкомпраці СРСР від 14 травня 1982 р. № 53-ВЛ (далі — Інструкція № 53).

П

еред кадровиками часто постає питання, яке поняття вживати в тому чи
іншому випадку: «розширення зон обслуговування» чи «збільшення обсягу
виконуваних робіт», оскільки в нормативноправових актах вони найчастіше стоять поряд.
Зважаючи на зміст цих понять, можна дійти
висновку, що в першому випадку йдеться про
обслуговування. Наприклад, якщо в обов’язки
працівника входить обслуговування підпри-

Критерії

Розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт

Нормативно-правові акти

Визначення

Виконання працівником поряд зі своєю
Пункт 1 Інструкції № 53
основною роботою, обумовленою трудовим
договором, додаткового обсягу робіт за
тією ж професією або посадою

Вид роботи
Штатний розпис

Додаткова
Кількість штатних одиниць за посадою, за
якою збільшується обсяг робіт, у штатному
розписі не зменшується, хоча роботу
виконуватиме менша кількість працівників
Наказ або розпорядження керівника
підприємства

Оформлення
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ємств або машин, верстатів, агрегатів тощо, то
доречніше було б вжити термін «розширення зон обслуговування», в інших випадках —
«збільшення обсягу виконуваних робіт». Однак
на сьогодні жодний нормативно-правовий акт
чітко не роз’яснює, в яких випадках слід вживати поняття «розширення зон обслуговування», а
в яких — «збільшення обсягу виконуваних робіт», тому буде правильним застосування будьякого з них (таблиця).

Пункт 1 Інструкції № 53
Пункти 1 та 9 Інструкції № 53

Пункт 3 Інструкції № 53
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Критерії

Розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт

Нормативно-правові акти

Повідомлення тери- Повідомлення не подається, оскільки в разі Постанова № 413
торіальних органів розширення зони обслуговування не відбуДержавної фіскаль- вається прийняття на роботу
ної служби
Робота виконується На підприємстві за основним місцем роботи Пункти 2 та 5 Постанови № 1145,
пункт 1 Інструкції № 53
Термін виконання
роботи

Може встановлюватися як на певний
час, який визначається в наказі, так і без
визначення строку

Пункти 4 та 5 Постанови № 1145

Час виконання
роботи

Робота виконується у час, відведений для
основної роботи

Пункти 2 та 5 Постанови № 1145

Оплата праці

Працівникам установ, закладів та організацій Підпункт 3 пункту 3 Постанови
окремих галузей бюджетної сфери
№ 1298 та стаття 50 Закону
установлюється доплата за розширення
№ 889
зони обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт у розмірі до 50 %
посадового окладу (тарифної ставки)

Надання відпусток

Окремо не надається, адже ані розширення Стаття 6 Закону про відпустки
зон обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт не впливає на тривалість
щорічних відпусток, адже
вони надаються за відпрацьований робочий
рік, який відлічується з дня укладення
трудового договору

Оплата листків
непрацездатності

Оплачується тільки за посадою, яку займає
працівник

Облік робочого
часу

У табелі обліку робочого часу розширення
Наказ № 489
зон обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт окремо не відображається,
адже робота виконується протягом робочого
дня за займаною посадою

Внесення запису до трудової книжки не
Внесення запису
до трудової книжки передбачено
працівника
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На підставі доповідної записки та
письмової згоди працівника(-ів)
видається наказ
Суттєва різниця між суміщенням посад та розширенням зон обслуговування або збільшенням
обсягу виконуваних робіт полягає в тому, що в
разі суміщення додатковий обсяг робіт виконується за іншою посадою чи професією, а в разі
розширення зон обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт — за однією й тією ж
посадою чи професією.
Оскільки в процесі роботи виникає необхідність додатково завантажити працівника роботою, варто пам’ятати, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від
працівника виконання роботи, не обумовленої
трудовим договором (ст. 31 КЗпП). Навіть якщо

письмовий трудовий договір не було укладено, але під час прийняття на роботу працівник
ознайомився зі своїми посадовими обов’язками
під підпис, це означає, що сторони дійшли згоди щодо виконання саме такої роботи, яка буде
оплачена відповідним чином. Нові умови праці
обумовлюються між власником та працівником.
Якщо останній погоджується на збільшення обсягу виконуваної роботи, він подає заяву, в якій
зазначає дату, з якої готовий виконувати додатковий обсяг робіт (додаток 1). На підставі заяви
видається наказ (додаток 2).
Погодити нові умови праці можна і таким
чином. Керівник структурного підрозділу подає керівникові підприємства доповідну записку, в якій розкриває ситуацію, що склалася,
і просить розширити зону обслуговування або
збільшити обсяг виконуваної роботи певному
працівнику(-ам) (додаток 3). На підставі доповідної записки та письмової згоди працівника(-ів) видається наказ.

Додаток 1
Зразок заяви про розширення зони обслуговування на невизначений строк
Голові правління ПрАТ «Тандем»
Алійчуку В. С.
прибиральника виробничих приміщень
Бондар С. Д.
Заява
Прошу розширити зону обслуговування з прибирання виробничих приміщень дільниці № 2 виробничого відділу на 105 квадратних метрів з 14 березня
2017 р. у зв’язку зі звільненням Настевич А. М.
10.03.2017							
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Додаток 2
Зразок наказу про розширення зони обслуговування
на невизначений строк
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ТАНДЕМ»
НАКАЗ
13.03.2017			

Київ 				

№ 21-П

Про розширення зони обслуговування
Бондар С. Д.
Відповідно до статті 105 КЗпП*
РОЗШИРИТИ
БОНДАР Світлані Дмитрівні, прибиральнику виробничих приміщень, з 14 бе
резня 2017 р. зону обслуговування з прибирання виробничих приміщень дільниці № 2 виробничого відділу на 105 квадратних метрів та проводити доплату
за відповідною професією до основного посадового окладу, який становить
1000 (одна тисяча) гривень на місяць, у розмірі 45 % посадового окладу.
Підстава: 1. Заява Бондар С. Д. від 10.03.2017 р.
2. Колективний договір.
Голова правління		

Микитюк		

І. П. Микитюк

З наказом ознайомлена
Бондар С. Д. Бондар
14.03.2017

* Хоча статтею 105 КЗпП передбачено доплати за суміщення професій (посад) і виконання
обов’язків відсутнього працівника і прямо не вказано про доплату за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, доцільно вважати, що її норми поширюються
й на ці доплати. Оскільки визначення поняття «суміщення професій» законодавство України не
містить, необхідно керуватися положеннями Постанови № 1145 та Інструкції № 53.
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Додаток 3
Зразок доповідної записки про розширення зон обслуговування
Відділ обслуговування		
виробничого обладнання		

Директору ТОВ «Надія»
Петрущенку В. А.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
30.03.2017
м. Чернігів
Про розширення зон обслуговування
Доводжу до вашого відома, що у зв’язку із розширенням виробництва та
закупівлею обладнання штат налагоджувальників поліграфічного устаткування збільшився на одну штатну одиницю (загалом чотири штатних одиниці).
Згідно з проведеними розрахунками норма обслуговування поліграфічного
устаткування на 1 працівника — 12 одиниць за зміну. Усього на підприємстві
48 одиниць устаткування, які обслуговує лише три налагоджувальники поліграфічного устаткування.
За рахунок економії заробітної плати за вакантною професією налагоджувальника поліграфічного устаткування має здійснюватися доплата за розширення зони обслуговування.
У зв’язку з цим пропоную з 1 червня 2016 р. розширити зону обслуговування поліграфічного устаткування налагоджувальникам поліграфічного обладнання Чумаку В’ячеславу Ігоревичу та Сенченку Максиму Віталійовичу на
6 одиниць кожному та проводити доплату в розмірі 25 % основного посадового окладу кожному, відповідно до умов колективного договору.
Письмову згоду на розширення зони обслуговування вказані працівники
надають (додаток)*.
Начальник відділу

Корунець

В. М. Корунець

* Додаток не наводиться.
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Для працівників підприємства будь-які зміни, що відбуваються в процесі роботи й обумовлені зміною в організації виробництва та
праці, вважатимуться зміною істотних умов
праці. А отже, якщо для працівника наслідком
змін в організації виробництва і праці стане
розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, необхідно попередити його про це за два місяці відповідно до
статті 32 КЗпП. Пам’ятайте, що зміна істотних
умов праці може бути зумовлена лише змінами
в організації виробництва і праці (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових спорів» від
6 листопада 1992 р. № 9).
Проте розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт може розглядатися тільки в тому разі, якщо такі роботи
виходять за межі встановлених норм. Розглянемо це на прикладі прибиральника виробничих
приміщень.
Для визначення штатної чисельності працівників за професією «Прибиральник виробничих
приміщень» слід керуватися Міжгалузевими
нормами чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 11 травня 2004 р. № 105.
Зважаючи на ці норми, для прибирання виробничих приміщень необхідно мати 4,4 штатних одиниці, отже, до штатного розпису можна
ввести 4 штатних одиниці за основним місцем
роботи та 0,5 штатних одиниці — за сумісництвом. Норма виробітку останнього працівника
буде наполовину меншою ніж в основних працівників. Якщо в подальшому передбачається
збільшення території прибирання, до штатного
розпису можна ввести відразу 5 штатних одиниць за основним місцем роботи. У такому разі
один працівник може працювати як на умовах
повного, так і на умовах неповного робочого
часу. Якщо працівник працював на умовах неповного робочого часу, то в подальшому, коли
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Розширення зон обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних
робіт може встановлюватися як
на визначений, так і на
невизначений строк

територія прибирання збільшиться, достатньо
буде перевести його на роботу на умовах повного робочого часу за його бажанням. Також за
згодою працівника можна розширити йому зону
обслуговування та проводити доплату у відсот
ках від основного посадового окладу. У такому
разі у штатному розписі кількість штатних одиниць не зменшується.
Розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт може встановлюватися як на визначений, так і на невизначений строк. У першому випадку про це
обов’язково має бути вказано в заяві та наказі
про розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт: «...на період
відсутності основного працівника...» або «...на
період до закриття вакансії...» тощо. Зразки заяви та наказу наведено в додатках 4 і 5.
Пунктом 3 Інструкції № 53 передбачено, що
угода про суміщення професій (посад), а також
розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації із зазначенням суміщуваної професії (посади), обсягу додатково виконуваних функцій або робіт і розміру доплати.
У такому ж порядку оформляється припинення
або зменшення зазначеної доплати. Оскільки в
пункті 12 Постанови № 1145, пункті 3 Інструкції
№ 53 та в частині третій статті 32 КЗпП існують
протиріччя між строком повідомлення працівника про зменшення систем та розмірів оплати
праці, слід звернутися до Постанови № 1545,
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Додаток 4
Зразок заяви про збільшення обсягу виконуваних робіт
на визначений строк
Директору ТОВ «Моноліт»
Семеренку А. В.
бухгалтера з нарахування заробітної
плати виробничого відділу
Сагайдак З. Ф.
Заява
Прошу збільшити обсяг виконуваних робіт, який полягає в нарахуванні заробітної плати працівникам цеху № 1 виробничого відділу з 7 березня 2017 р. на період
відсутності основного працівника у зв’язку з мобілізацією на особливий період
Шаповала М. П. до дня фактичного його виходу на роботу після демобілізації.
06.03.2017 							

у якій йдеться, що до прийняття відповідних
актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства
Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України. Виходячи
з цього, в даній ситуації керуємось статтею 32
КЗпП і дотримуємось строку повідомлення,
який становить два місяці. Отже, якщо працівник повертається до виконання попереднього
обсягу робіт, про це обов’язково має бути видано наказ (додаток 6).
Розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт може встановлюватися й під час прийняття працівника на роботу (наприклад, якщо працівник, який працював на підприємстві за основним місцем роботи
й мав додаткові навантаження, звільняється, а
на його місце приймають іншого працівника).
Виконання такої роботи обумовлюється в нака-
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Сагайдак

зі про прийняття на роботу (додатки 7, 8). Така
ситуація може бути зумовлена необхідністю
зайняття посади, згідно з якою розширено зони
обслуговування.
Проте слід зауважити, що після звільнення
працівника, якому було розширено зону обслуговування, за потреби, до посадової інструкції
посади, яку він обіймав, може бути внесено зміни щодо розширення зони, що також впливатиме на розмір заробітної плати. Таким чином, перед прийняттям нового працівника на роботу в
новій посадовій інструкції все це може бути передбачено, а до штатного розпису внесені зміни
щодо зміни посадового окладу.
Внесення запису до трудової книжки працівника в разі розширення зон обслуговування
або збільшення обсягу робіт Інструкцією № 58
не передбачено, оскільки посада не змінюється,
збільшується лише навантаження, за що й передбачена доплата.

Кадровик України

ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Додаток 5
Зразок наказу про збільшення обсягу виконуваних робіт
на визначений строк
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ»
НАКАЗ
07.03.2017			

м. Київ				

№ 28-П

Про збільшення обсягу
виконуваних робіт Сагайдак З. Ф.
Відповідно до статті 105 КЗпП
ЗБІЛЬШИТИ
САГАЙДАК Зої Федорівні, бухгалтеру з нарахування заробітної плати виробничого відділу, обсяг виконуваних робіт, який полягає в нарахуванні заробітної
плати працівникам цеху № 1 виробничого відділу із 7 березня 2017 р. на період
відсутності основного працівника Шаповала М. П. у зв’язку з мобілізацією на
особливий період до дня фактичного його виходу на роботу після демобілізації.
За збільшення обсягу виконуваних робіт проводити доплату до основного
посадового окладу, який становить 3000 (три тисячі) гривень на місяць, у розмірі 50 % посадового окладу.
Підстави: 1. Заява Сагайдак З. Ф. від 06.03.2017 р.
2. Колективний договір.
Директор 			

Семеренко		

А. В. Семеренко

З наказом ознайомлена
Сагайдак З. Ф. Сагайдак
07.03.2017
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Додаток 6
Зразок наказу про зменшення обсягу виконуваних робіт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА»
НАКАЗ
28.03.2017 			

м. Київ 			

№ 56-П

Про зменшення обсягу
виконуваних робіт Марущак М. І.
ЗМЕНШИТИ
МАРУЩАК Марині Іванівні, секретарю, обсяг виконуваних робіт, з 28 березня 2017 р. у зв’язку з виходом на роботу основного працівника Музиченко С.
М. та припинити доплату до основного посадового окладу, що становить 1000
(одна тисяча) гривень на місяць, у розмірі 35 % посадового окладу.
Підстави: 1. Заява Марущак М. І. про збільшення обсягу робіт від 18.01.2017 р.
2. Наказ про збільшення обсягу виконуваних робіт від 19.01.2017 р.
№ 9-П.
Директор 			

Шурунга		

В. І. Шурунга

З наказом ознайомлена
Марущак М. І. Марущак
28.03.2017
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Додаток 7
Зразок заяви про прийняття працівника на роботу
зі збільшенням обсягу виконуваної роботи
Директору ТОВ «Обрій»
Міщенку А. П.
Терновської Галини Петрівни,
яка мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Молодіжна, 75, кв. 32
Заява
Прошу прийняти мене на основну постійну роботу на посаду лаборанта
відділу технічного контролю з 22 березня 2017 р. із збільшенням обсягу виконуваної роботи, яка полягає у проведенні аналізу міцності поліпропіленової
нитки та щільності поліпропіленового полотна на період відсутності основного
працівника Мережко В. Ф.
До заяви додаю:
— трудову книжку;
— копію паспорта;
— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копію диплома про освіту;
— згоду на обробку персональних даних;
— фото (2 шт.).
21.03.2017 						
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Додаток 8
Зразок наказу про прийняття працівника на роботу
зі збільшенням обсягу виконуваної роботи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБРІЙ»
НАКАЗ
21.03.2017			

м. Київ				

№ 34-П

Про кадрові питання
1. ПРИЙНЯТИ
ТЕРНОВСЬКУ Галину Петрівну на основну постійну роботу до відділу технічного контролю на посаду лаборанта з 22 березня 2017 р. зі строком випробування три місяці, посадовим окладом у розмірі 5000 (п’ять тисяч) гривень на
місяць та проведеним вступним інструктажем з охорони праці.
2. ЗБІЛЬШИТИ
ТЕРНОВСЬКІЙ Галині Петрівні, лаборанту відділу технічного контролю, з 22 бе
резня 2017 р. обсяг виконуваних робіт, який полягає у проведенні аналізу міцності
поліпропіленової нитки та щільності поліпропіленового полотна з доплатою до
основного посадового окладу, який становить 2200 (дві тисячі двісті) гривень на
місяць, у розмірі 45 % посадового окладу, на період відсутності основного працівника Мережко В. Ф. у зв’язку з його довготривалою хворобою до дня фактичного
її виходу на роботу.
Підстава: заява Терновської Г. П. від 21.03.2017 р.
Директор 		

Міщенко		

А. П. Міщенко

З наказом ознайомлена
Терновська
Г. П. Терновська
22.03.2017
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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

Вимоги до працівників

у сфері надання побутових послуг

Б

ільшість компаній, що працюють у сфері надання побутових послуг населенню, мають нескладну кадрову організацію, до якої входять директор (керуючий, завідувач), бухгалтер та працівники.
Залежно від спеціалізації компанії її штат
може бути доповнений працівниками таких
професій, як охоронник та продавець непродовольчих товарів (ювелірна крамниця), прибиральниця (ательє), приймальник пункту
прокату, приймальник замовлень тощо. Зауважимо, що певна кількість вакантних посад
заповнюється не фахівцями з вищою освітою, а робітниками, які отримали виробничу
підготовку на робочих місцях. Характерною
особливістю плинності кадрів у сфері надання побутових послуг є тенденція переходу
кваліфікованих робітників (перукарів, авторемонтників, швачок), які мають досвід та
сформовану клієнтську базу, до самостійної
діяльності.
Успішна робота у сфері побутових послуг залежить від багатьох факторів: місця
розташування об’єкта надання таких послуг,
технічного оснащення, наявності конкурентів тощо. Одним з головних чинників успіху
перукарень, хімчисток, ательє та інших подібних об’єктів є, безумовно, персонал, який
безпосередньо спілкується з клієнтами. Тому
золотим правилом під час підбору кадрів для
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сфери надання побутових послуг є відповідність працівників таким вимогам, як ввічливість, доброзичливість, люб’язність незалежно від того, новачок це чи особа зі значним
досвідом роботи.
Дбаючи про репутацію бізнесу, роботодавцям у сфері надання побутових послуг
слід також враховувати:
 наявність досвіду роботи працівників
на певному обладнанні, з певними матеріалами (бажано від трьох років);
 презентабельну зовнішність та комунікабельність працівника;
 вік претендента, який роботодавцю не
слід сприймати стереотипно (вікова дискримінація в Україні заборонена законодавством).
Відповідаючи на запитання, які ж послуги
вважаються в Україні побутовими, зазначимо, що законодавство не містить чіткого визначення терміна «побутові послуги». Перелік
видів побутових послуг, які надаються населенню, наведено в пункті 291.7 статті 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р.
№ 2755-VI (далі — ПКУ) для цілей глави 1
«Спрощена система оподаткування, обліку
та звітності» ПКУ. Згаданий перелік дає змогу
умовно поділити працівників цієї сфери на тих,
хто працює безпосередньо з клієнтами, та тих,
хто ремонтує побутову техніку й виготовляє
різні речі.
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Працівники по роботі з клієнтами
Завдання та обов’язки керівників компаній з
надання побутових послуг клієнтам (наприклад, керуючого перукарнею (фотоательє))
полягають, зокрема, в організації приймання
та оформлення замовлень клієнтів на види послуг, у відповідальності за своєчасність та якість
надання послуг, правильному оформленні документів, забезпеченні наявності необхідного
асортименту інструменту, товарів тощо, контролі за правильним оформленням послуг та їх
оплатою.

Як зрозуміло з наведеного, завдання керівного складу компаній у сфері надання побутових послуг є універсальними. Проте деякі особ
ливості керівних функцій наявні, наприклад, у
сфері ритуальних послуг. Специфіка діяльності
керівника у цій сфері передбачає застосування
транспортних засобів, музичного супроводу,
інколи проведення поминальних обідів тощо.
Окрім зазначеної професійної назви роботи
в діяльності фірми з надання ритуальних послуг
можуть застосовуватися й інші посади керівників із кодом КП 1228: «Завідувач кладовища»,
«Завідувач колумбарію», «Завідувач крематорію».
Таблиця 1

Завдання та обов’язки деяких працівників перукарень та фотоательє
№ Назва професії
з/п
(роботи)
1 Перукар (перукар-модельєр)

2

Манікюрник

3

Фотограф
(фотороботи)

Код
Завдання та обов’язки
КП*
5141 Виконує послуги з миття та масажу голови, моделює класичні, сучасні
та перспективні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки з урахуванням індивідуальних особливостей людини. Виконує укладання волосся феном та
пальцями рук, а також комбіновану укладку феном. Виконує послуги з
гарячої завивки волосся локонами різних видів та хвилями, гарячої завивки з урахуванням діагностики волосся. Розробляє та моделює зачіски із
використанням різних типів бігуді з урахуванням постижерних доповнень.
Моделює та виготовляє постижерні вироби, доповнення та складні прикраси. Виконує послуги із холодного укладання волосся хвилями, хімічної
завивки волосся. Фарбує всі види волосся барвниками різних груп, зафарбовує сивину, знебарвлює волосся, здійснює часткове фарбування волосся. Виконує модельні зачіски різних типів
5141 Надає манікюрні, педикюрні послуги з використанням сучасних технологій
(нарощування нігтів, накладні нігті, художній розпис, декоративне оформлення нігтів пальців рук ). Виконує масаж кистей рук, ніг та догляд за шкірою рук, ніг і нігтями. Надає клієнтам допомогу під час вибору форми нігтів, кольору лаку, виду розпису нігтів, косметичних засобів
7344 Виконує фотознімання для документів, репродукцію зі штрихових плоских оригіналів. Знімає архітектуру та інтер’єри, об’єкти, що рухаються.
Виконує мікрознімання. Знімає складні багатоколірні плоскі та об’ємні
оригінали в стаціонарних та виїзних умовах, виробничі процеси в складних умовах. За замовленням виконує роботи в програмі «Фотошоп». Друкує знімки, веде їх облік та розрахунки з клієнтами

* Тут і далі КП – Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
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Крім того, традиційно популярними для
більшості громадян можна вважати послуги
перукарень та фотоательє. У таблиці 1 наведено завдання та обов’язки найпоширеніших
професій цього напряму роботи у сфері побутових послуг.
На сьогодні серед клієнтів затребувані також
побутові послуги, які надають працівники з кодом КП 5141, а саме: косметик, візажист-стиліст,
перукар собак тощо.

Вимоги до працівників, які надають
послуги з ремонту
Перейдемо до іншої умовної групи професій
сфери побутових послуг. До цієї групи ми відносимо працівників, які обслуговують не безпосередньо людей, а речі, побутову техніку,

транспортні засоби та інше нерухоме та рухоме
майно замовників (таблиця 2).
Крім того, у сфері побутових послуг можуть
працювати: радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури (код КП 7243),
настроювач піаніно та роялів (код КП 7312), столяр (код КП 7124), ювелір (ювелір-модельєр)
(код КП 7313).
Зауважимо, що таких категорій, як «Професіонали» та «Фахівці», для спеціалізованих фірм
з надання побутових послуг у КП не передбачено. Проте якщо йдеться про розвинену мережу
об’єктів сервісу, то компанію, що їх об’єднує,
можна розглядати як повноцінну структуру, що
повинна мати у своєму складі адміністрацію, інженерно-технічні служби, транспортний відділ,
складське господарство та інші підрозділи, що
потребують кадрового наповнення з відповідним рівнем підготовки.
Таблиця 2

Завдання та обов’язки деяких працівників сфери побутових послуг
№
з/п
1

Назва професії
(роботи)
Чистильник приміщень (клінер)

Код
Завдання та обов’язки
КП
5129 Здійснює: прибирання офісів, конференц-залів, коридорів, кухні, туалетів і складських приміщень; прибирання пилу на меблях, офісному та
комп’ютерному устаткуванні; прибирання пилососом, шваброю і миття
підлоги; очищення сміттєвих баків, утилізація сміття; прибирання кімнати для зустрічей; надання допомоги в підготовці до офіційних зустрічей і
прибирання після їх закінчення; підтримання обладнання для прибирання в хорошому стані; контроль запасів миючих засобів та інформування
керівника, коли запаси закінчуються

2

Авторемонтник

7239 Виконує роботи з розбирання вузлів та окремих частин легкових та
вантажних автомобілів, а також автобусів. Визначає та усуває несправності в роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів. Ремонтує,
складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей; виконує кріпильні
роботи відповідальних різьбових з’єднань під час технічного обслуговування із заміною зношених деталей. Розбирає відповідальні складові
одиниці та агрегати електроустаткування автомобілів. З’єднує та паяє
проводи з приладами й агрегатами електроустаткування. Виконує слюсарну обробку деталей із застосуванням універсального обладнання
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№
з/п
3

106

Назва професії
(роботи)
Годинникар з
ремонту електронних і кварцових
годинників

4

Кравець

5

Швачка

6

Взуттьовик з ремонту взуття

Код
Завдання та обов’язки
КП
7311 Здійснює ремонт кнопок керування й усуває несправні контакти.
Промиває й змазує механічні деталі годинників. Виконує розбирання,
ремонт, регулювання й збирання наручних, настільних електронних і
кварцових годинників. Виявляє несправності елементів електронних
блоків і електричних схем (мікросхем, резисторів) на спеціальному
стенді та замінює їх. Здійснює розбирання, ремонт, регулювання генераторів, резонаторів і збирання кварцових годинників. Перевіряє
точність ходу електронних і кварцових годинників за приладами. Виготовляє окремі деталі годинників. Здійснює заміну годинникових каменів з регулюванням осьових зазорів. Установлює точний час. Здійснює контроль за якістю відремонтованих годинників на приладах і
системах діагностики
7433 Виконує пошиття за індивідуальними замовленнями швейних виробів, моделей і зразків; ремонт та оновлення пальто, піджаків, жакетів
на підкладці та прокладці, верхніх хутряних виробів; виробів плательного асортименту з різних матеріалів на машинах або вручну без поділу або з поділом праці за наявності в складі робіт операцій: з відновлення крейдяних ліній, нанесених після примірки; викроювання,
підкроювання деталей верху; підрізування деталей верху з попередньою наміткою ліній; кінцевої волого-теплової обробки зазначених
виробів
7436 Виконує пошиття швейних виробів; шиє моделі й зразки: обробляє
деталі з різних текстильних матеріалів на універсальних і спеціальних
швейних машинах, а також ручним способом, відповідно до стандартів і технічних умов; здійснює волого-теплову обробку, оздоблення,
усуває дрібні неполадки в роботі швейних машин та обладнання для
волого-теплової обробки
7442 Ремонтує побутове взуття різних видів клейового методу кріплення
на підошвах із різних матеріалів — шкіри, гуми, формованих підошв
із полімерів, з різною висотою каблуків, за зразками взуття
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HR як бізнес-партнер:
досвід національної
мережі PROSTOR

Не перший рік ми спостерігаємо трансформацію ролі
HR-менеджера в бізнесі. Від класичних відділів кадрів з
досить обмеженим набором функцій до великих
HR-служб, які займаються питаннями підбору, оцінки,
навчання, мотивації персоналу тощо і далі до HR-бізнеспартнерства, яке передбачає набагато більше заглиблення в бізнес-процеси. Звісно, процес еволюції HR-функції
по-різному відбувається в міжнародних і національних
компаніях. Саме тому нам було цікаво поспілкуватися про
функцію HR-бізнес-партнерства з представниками української компанії. Про те, як саме вона реалізована та як відрізняється від класичної HR-функції, ми говоримо з
Мариною Пряниковою, директором департаменту
управління персоналом мережі магазинів PROSTOR.

«Кадровик України»: Марино, що, на вашу
думку, включає в себе поняття HR-бізнеспартнер?
Марина Пряникова: Визначення «HR-бізнес-

партнер» на ринку України з’явилося нещодавно,
та й, власне, саму професію «HR-менеджер» можна віднести до нових професій.
Давайте пригадаємо, як протягом 70 років у
СРСР ринок праці й трудові відносини «заточувались» під планову економіку: тарифні сітки, нормування праці, загальна обов’язкова зайнятість тощо.
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Люди були «кадрами», й ставлення до них було відповідним. Тоді в пошані були кадрові служби, відділи
праці та заробітної плати, бюро технічного навчання
тощо. Але чому ж сьогодні фахівців у сфері управління персоналом ми називаємо HR-менеджерами
замість «фахівець кадрової служби»? Справа не в
термінах: у наших компаніях як і раніше є відділи
кадрів, де працюють кваліфіковані співробітники, які
забезпечують документальне оформлення трудових
відносин, облік працівників і підготовку необхідної
звітності. Але для виконання нових завдань, які диктує бізнес сьогодні, потрібні були нові фахівці.
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Сьогодні HR-спеціалісти — це фахівці, які забезпечують наймання, відбір співробітників, їх адаптацію, навчання, розробляють системи мотивації,
оцінюють персонал тощо. Однак, як свідчить досвід, і цього вже недостатньо, багато роботодавців
нарікають на некомпетентність HR-фахівців, звільняють їх цілими відділами, проводять жорсткі кастинги та й взагалі відмовляються від HR-служби на
користь тих же кадровиків. Корисності не розуміють, а отже, навіщо платити більше? На щастя, є й
ті, які бачать еволюцію цієї функції, і, як мені здається, саме такі далекоглядні підприємці сформували
потребу у звичайних HR-менеджерів трансформуватися в HR-бізнес-партнерів.
Найголовніше, що відрізняє HR-бізнес-парт
нера — це те, що це людина, яка не просто розуміє інструментарій, а й глибоко розбирається в
бізнесі, знає його процеси й розуміє, як впливати на основні показники ефективності компанії,
тобто допомагає як партнер досягати мети компанії. Якщо, наприклад, запитати в пересічного HRменеджера, що таке EBITDA або економічна додана
вартість підприємства — почуєте багато цікавого.
А якщо поставити запитання: «Як ти як HR-фахівець
можеш впливати на ці показники?», ризикуєте нарватися на глибоке мовчання.
Саме з цієї причини в багатьох роботодавців одним з головних критеріїв у пошуку фахівця у сфері
управління персоналом є вимога досвіду роботи в
певному бізнесі. HR-менеджер, який добре розуміє
роздрібний бізнес, навряд чи стане досить швидко
ефективним, наприклад, у виробничій сфері. Для
розумної людини, звичайно, це не перешкода, але
тимчасові рамки мають значення.

«Кадровик»: Як саме слід вибудовувати роль
HR-партнерства в бізнесі?
Марина: Відразу скажу, що це відбувається не за
один день або місяць. Це постійний процес. HRменеджер повинен дуже добре розуміти, що від№ 3 (122) березень 2017

бувається в компанії, і весь час тримати руку на
пульсі — це стосується як цифр, так і атмосфери в
компанії.
Щоб бути партнером, потрібно відчувати себе
партнером, розбиратися в бізнесі, розуміти, як твої
рішення, дії та інструменти позначаться на ефективності, і ставитися до бізнесу як до свого особистого, розділяючи відповідальність за результат.

«Кадровик»: Як реалізована функція
HR-бізнес-партнерства у вашій компанії?
Марина: Як відповідь я хотіла б навести приклад.
У компанії PROSTOR є дуже хороша практика:
щоп’ятниці збираються топ-менеджери та ключові
фахівці компанії на захід, який називається «Аналітика». Відділ аналітики на щотижневій основі готує
звіти за основними показниками як загалом по компанії, так і в розрізі регіонів та магазинів. Якщо ми
бачимо відхилення, керівник напрямку обов’язково
коментує ситуацію, і якщо це відхилення в мінус, ми
всі разом домовляємося, що робити далі, призначаються відповідальні й терміни.
Також проводимо щомісячні наради з прибутковості торговельної точки. Щодо локацій, які
показують низьку прибутковість, ми обов’язково
з’ясовуємо причини й складаємо план заходів із
виведення магазину на певний показник доходу.
Це може стосуватися як скорочення витрат (оренда, фонд оплати праці, відсоток втрат тощо), так і
підвищення валового прибутку (маркетингові акції,
ротації персоналу, навчання співробітників магазину, перегляд асортиментної матриці тощо). Як бачите, заходи можуть стосуватися як сфери відділу
оренди, комерційного департаменту, так і департаменту управління персоналом.
Ще один приклад, який я хотіла б навести,
пов’язаний з тим, як нам, HR-фахівцям, вдалося
розділити відповідальність із керівництвом роздрібного бізнесу не тільки за процес закриття вакансій, а й за його якість.
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Раніше в компанії в кожному регіоні був менеджер з персоналу, який закривав вакансії. Як часто
це буває, вся відповідальність за якість, адаптацію
та плинність персоналу покладалася на HR-службу.
Співробітник погано працює — менеджер з персоналу винен, такого підібрали; співробітник звільнився — менеджер з персоналу знову винен, оскільки на етапі співбесіди неправильно визначив фактори мотивації/демотивації; в магазині вакансії —
менеджер з персоналу не підібрав персонал тощо.
Однак ми вирішили відмовитися від посади регіонального менеджера з персоналу, із шести фахівців залишили два й між ними розподілили всі
регіони. Завдання HR-менеджера — створити потік
кандидатів, тоді як завдання директорів магазинів — закрити вакансії.
Звичайно ж, ми провели навчання керівників
щодо того, як правильно підбирати персонал, визначили найефективніші канали залучення кандидатів і розділили відповідальність за роботу з цими
каналами.
Наприклад, оголошення в ЗМІ та в інтернеті даємо ми, візуалізацію в торговельних точках роблять
директори магазинів. Є стандарт, розроблений HRслужбою, а їх завдання — його дотримуватися. Ми
також закріпили директорам магазинів у KPI показник із плинності й укомплектованості.
Процес налагодили — результати не змусили
себе чекати. На сьогодні показники з укомплектованості мережі набагато вищі ніж були раніше.
Таким чином ми вирішили питання кількості. А от питання якості ми вирішили через KPI із
плинності та через оцінку персоналу, побудовану
на системі рейтингів. Тобто ми оцінюємо всіх співробітників магазинів за виділеними ключовими показниками ефективності мережі.
Кращих співробітників ми заохочуємо (матеріально й нематеріально), із співробітниками, які показують стабільно слабкі результати, ми прощаємося.
Дуже важливо було каскадувати дані KPI й систему
рейтингів починаючи від директора філії й закінчу-
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ючи звичайним продавцем. Таким чином, уся роздрібна мережа включилася в роботу з показниками,
за які начебто повинен відповідати HR-менеджер,
що, у свою чергу, позначилося й на безпосередніх
показниках ефективності магазинів — ми спостерігаємо і зростання валової виручки, і зростання середнього чека, конверсії бонусних карт тощо.

«Кадровик»: Від чого залежить успіх
HR-менеджера як бізнес-партнера?
Марина: Я б виділила такий фактор, як баланс еконо-

міки та психології в професії. Серед HR-менеджерів
багато гуманітаріїв, найчастіше психологів чи педагогів. Тому тут можна спостерігати, як менеджери з
персоналу стають на бік людей і грають роль «турбот
ливої мами», забуваючи про цілі бізнесу.
Буває навпаки — HR-менеджер із хорошою
економічною освітою чудово розуміє показники,
але зовсім забуває про людей. Таких фахівців навряд чи побачиш «в полях», швидше за все в кабінеті, при цьому навряд чи хтось із звичайних співробітників компанії може прийти до них в гості,
обговорити свою проблему, а зворотний зв’язок
від людей у таких фахівців швидше за все формалізований.
Також надзвичайно важливо, щоб HR-ме
неджер весь час розвивався, адже набір професійних інструментів — це те, що дає змогу бути більш
ефективним і встигати за розвитком бізнесу як такого.
Наприклад, якщо раніше коучинг здавався «мод
ною загадковою штукою із Заходу», то зараз це
важливий управлінський інструмент у розвитку
співробітників компанії, який слід мати в арсеналі
будь-якому HR-менеджеру, який поважає себе. Або,
наприклад, такий інструмент, як фасилітація, дає
можливість працівникам компанії швидше домовлятися один з одним і приходити до поставленої мети
без конфліктів і з повним взяттям відповідальності за
кінцевий результат. 
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Глобальні HR-тенденції

та їх вплив на управління
персоналом
в українських
компаніях
Наталія Пересипкiна,
HR-консультант

Ч

и є глобальні HR-тенденції актуальними
для українського ринку праці? Однозначної
відповіді на це запитання немає. По-перше,
надто відрізняється вітчизняна економічна,
політична та законотворча ситуація від світової.
По-друге, українська ментальність застрягла десь
між пострадянською й західною. По-третє, існує
велика різниця між HR-процесами у великих містах і на периферії, в міжнародних компаніях і українських, не кажучи вже про державні підприємства,
де все ніби закам’яніло, й легше зруйнувати та побудувати заново, ніж намагатися впроваджувати
щось нове на основі наявної системи. Отже, світові HR-тренди або доходять до нас із запізненням у
кілька років, або трансформуються відповідно до
наших реалій.

№ 3 (122) березень 2017

Основні світові HR-тенденції — 2017
Орієнтація на співробітника
HR-менеджер тепер відповідальний не тільки за
впровадження та підтримку HR-процесів, він створює унікальний досвід для кожного співробітника
компанії. Від моменту першого знайомства до етапу розставання взаємодія має бути максимально
позитивною й виявляти таланти співробітника для
ефективної та корисної роботи в компанії.
Війна за таланти триває
Компанії повинні приділяти увагу не тільки
розмірам заробітної плати, а й більшою мірою —
корпоративній культурі та цінностям, щоб утримати співробітників.
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Збільшення кількості фрілансерів серед трудових ресурсів компанії
Незважаючи на бажання компаній утримувати
співробітників в офісах, вони змушені змиритися з
тим, що дефіцит фахівців на ринку праці потребує
залучення їх у віддаленому доступі.
Збільшення кількості сервісів для автоматизації процесів управління персоналом
HR-фахівець стає стратегічним партнером
Головним завданням HR стає не рекрутинг, а
утримання персоналу та розвиток талантів, а це
потребує розуміння стратегії розвитку компанії в
цілому.
Відхід від роботи в офісах у форматі Open Space та повернення до невеликих, частіше індивідуальних, кабінетів, які комфортніші для співробітників
Зміна в структурі компаній: зміщення акценту
з індивідуальної роботи на командну
Трансформація річної оцінки персоналу в
регулярний зворотний зв’язок
Це дає змогу підвищити продуктивність співробітників завдяки своєчасному коректуванню відповідно до цілей бізнесу та в цілому ситуації на ринку,
що швидко змінюється.
«Щастя на роботі»
Створення здорової та благополучної атмосфери на робочому місці для компенсації або
уникнення стресу під час роботи. Увага приділяється не тільки професійному розвитку й самореалізації, а й фізичному, фінансовому та сімейному
добробуту.
Креативний підхід до розробки пільгових, пенсійних і компенсаційних пакетів
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Гейміфікація
Використання елементів гри, її частин, техніки,
дизайну для неігрового контексту: бізнесу, освіти та
інших сфер.

Українські HR-тренди
Поліпшення якості найму
Бернард Шоу сказав: «У вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження», а це означає, що кандидат має почуватися комфортно вже
під час першого контакту з компанією й отримувати адекватний та своєчасний зворотний зв’язок.
Наші кандидати — це не тільки майбутні або потенційні співробітники, вони також можуть стати нашими клієнтами й навіть «адвокатами» бренду.
Автоматизація HR-процесів і HR-аналітика
Програми для управління персоналом систематизують процеси, дають змогу максимально зменшити кількість паперових документів, а також проаналізувати ефективність проведених заходів та виконати роботу над помилками.
Перетворення ролі HR-фахівців
У сучасних умовах ринку праці HR-менеджеру
вже недостатньо бути хорошим фахівцем і відігравати адміністративну роль у компанії. Його функціонал розширюється й потребує розуміння бізнесу
зсередини, а роль трансформується в стратегічного
партнера. Він повинен розбиратися і в продажах, і в
маркетингу, і у фінансах.
Війна за таланти
Демографічна яма 1990-х, відсутність зв’язку
між освітою й практичним досвідом, трудова еміграція збільшують дефіцит талановитих професіоналів. Компанії інколи місяцями не можуть закрити термінові вакансії, але при цьому не всі з них
визнають, що саме кваліфіковані працівники — це
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основний їх ресурс. Тільки впевненість у тому, що
найбільш талановиті працівники на всіх рівнях організації є вирішальним джерелом конкурентної
переваги, здатна вигравати в цій битві.
Формування EVP (ціннісної пропозиції роботодавця)
Ціннісна пропозиція кожної компанії є індивідуальною та включає в себе шість основних блоків:
компанія, люди, робота, винагороди, можливості,
умови праці. Вона покликана не тільки показати
ваші переваги як роботодавця і відобразити реальну ситуацію для залучення кандидатів зі схожими
цінностями, а й залучити до досягнення загальних
цілей вже працюючий персонал.
HR-брендинг
Ця тенденція присутня на ринку вже давно й не
втрачає актуальності. Бренд роботодавця допомагає у вирішенні завдань із залучення й утримання
талантів. У 2017 р. головними інструментами для
просування HR-бренду стануть соціальні мережі.
Навчання керівників управлінню персоналом
Недарма кажуть: «Співробітник приходить в
компанію, а йде від керівника». HR-менеджер виступає в ролі консультанта, помічника, стратегічного
партнера керівника, але відповідальність за успішні
адаптацію, мотивацію, розвиток і утримання персоналу покладається на безпосереднього керівника
співробітника. І від його знання й розуміння HRпроцесів багато в чому залежить бажання співробітника працювати в компанії.
Пошук і розвиток талантів усередині компанії
Вирощування власних талантів, їх розвиток,
лінійне або кар’єрне просування стає важливіше,
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ніж залучення співробітників ззовні. Залучення талантів до складних проектів мотивує їх до
отримання нового досвіду й підвищення необхідних компетенцій. До того ж людей неймовірно мотивує, коли керівники виходять з їх середовища.
Прискорення рекрутингових процесів
Рекрутер не може собі дозволити таку розкіш, як затягування процесу. Чим швидше кандидат пройде всі етапи підбору і чим менше їх буде,
тим вища ймовірність закрити вакансію.
Гнучкість щодо місця та часу роботи
Дефіцит професіоналів та їх прагнення до мінімальної залежності від роботодавця потребує
від компаній більш гнучкого підходу до місця й
часу роботи співробітника. Шляхи вирішення
цієї проблеми кожна компанія обирає сама: гнучкий графік з обов’язковим 8-годинним робочим
днем; віддалена робота; залучення аутсорсингових послуг.
Глобальні та українські HR-виклики багато в
чому подібні. Чи є наведений перелік тенденцій
повним? Звичайно ні, він відрізнятиметься залежно від країни, міста, компанії; скорочуватиметься
або доповнюватиметься. Однак головна загальна тенденція ринку праці 2017 р. — орієнтація
на найважливіший ресурс компанії — на людей.
Саме люди стоять за успіхом будь-якої компанії.
Компанії, які цінують своїх співробітників, шукають зірок-професіоналів усередині себе, розвивають і примножують таланти серед персоналу,
процвітатимуть, інші ж — приречені на вічну битву за виживання. 
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Усміхніться

Взимку чекаєш, коли прийде весна, а навесні —
коли нарешті піде зима.

Мій чоловік нагадує мені кактус: теж не голений і
росте біля комп’ютера...

Чоловіки — як комарі: навесні та влітку не
відіб’єшся, а взимку ну хоч би один покусав.

— Як пройшов корпоратив на честь 8 Березня?
— Шукаю роботу.

Оце весна: вранці — фігурне катання, ввечері —
веслування на байдарках.

В принципі, я нормально ставлюся до поїздок на
роботу, але чекати 8 годин, щоб поїхати назад —
реально втомлює.

Навесні все змінюється. Перемагають ті, у кого
коротша спідниця, а не гарніша шуба.
Здається, у мене проблеми із зором. Заходжу в
магазин — очі розбігаються. Дивлюся на ціни —
очі на лоб лізуть. Заглядаю в гаманець — нічого
не бачу...
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Хто шукає роботу: графік 2 робочих / 5 вихідних,
зарплата 10 000-15 000 грн, відпустка 52 дні?
Телефонуйте! Будемо шукати разом!
Оголошення: «Потрібний капітан вантажного
судна. Графік роботи плаваючий».
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