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Жінки сильніші за нас.
Вони не завойовники —
їм і так належить світ,
тому що вони здатні
створити нове життя.
Джонні Депп

Травень, безумовно, асоціюється в нас зі святковими днями.
Багато хто вважає, що ці свята втратили своє значення, тому їх
слід скасувати. Можливо, в цьому є сенс, однак гуляти й святкувати українці люблять, тому сумніваюся, що законодавці наважаться
скасувати ці вихідні. А ось про таке чудове свято, як День матері,
яке встановлено Указом Президента України ще в 1999 році та яке
відзначають в другу неділю травня, почали згадувати нещодавно.
Тому для цього номера журналу наш постійний автор Ірина
Красовська підготувала статтю про трудові відносини з майбутніми мамами, в якій, зокрема, йдеться і про пільги та гарантії для
вагітних працівниць.
Що стосується пільг та гарантій, то Україні в цьому питанні належить першість, навіть серед країн колишнього Союзу. За неофіційною статистикою, на трьох пільговиків припадає один не пільговик. Гарантіями та пільгами особливо переповнений чинний
Кодекс законів про працю України, а проект Трудового кодексу їх
лише розширює. Можливо, слід більше уваги приділяти створенню робочих місць, даючи відповідні можливості роботодавцям, а
не встановлювати обмеження чи величезні штрафи. Адже змінити
щось на краще, не змінивши традицій та стереотипів, неможливо.
Зі святом вас, ніжні, прекрасні мами та майбутні матусі! Святкуйте,
радійте, любіть і пам’ятайте, що кожний має право бути щасливим!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу
«Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.04.2017 р. — 8807
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ПРАВО
Актуальна тема

18 Ірина Красовська
Трудові відносини з майбутніми мамами
До категорії працівників, яким надаються певні гарантії, відносять, зокрема, вагітних жінок. Законодавством про працю встановлено певні особливості
трудових відносин з такими працівницями, про які й
дізнаєтесь зі статті

Юридична консультація

30 Вікторія Галкіна

Праця фрілансерів: варіанти оформлення

Таке поняття, як «фріланс», міцно укорінилося на
ринку праці України впродовж останніх років, і можна
прогнозувати, що в подальшому сфера застосування
роботи фрілансерів розширюватиметься. Однак на
сьогоднішній день законодавство про працю не містить норм, які б регулювали відносини роботодавця та
фрілансера, тому на практиці фріланс оформлюється
кількома різними способами, які й розглянуто в статті

Трудові відносини

40 Євгеній Губа
Директор підприємства: трудові відносини
Процедура призначення особи на посаду директора підприємства або його зміни не повинна була б
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викликати запитань. Але не все так просто. Поперше, законодавці постійно змінюють правила
гри: починаючи з процедурних вимог призначення
й закінчуючи нормами щодо реєстрації змін. Подруге, така посадова особа, як директор, з одного боку, має фігурувати в єдиному державному
реєстрі як керівник, а з іншого — є працівником,
на якого поширюються вимоги трудового законодавства. І до цього часу ці два аспекти між собою
законодавчо не врегульовані. Тож у статті розглянуто не лише процедурні питання призначення на
посаду директора, а й наведено зразки документів
підприємства, на якому відбувається зміна цієї посадової особи

Трудовий договір

50 Олексій Кравчук
Трудовий контракт

У статті розглянуто особливості застосування конт
рактної форми трудового договору згідно із законодавством

«Нетрудове» законодавство
в роботі кадровика

58 Олександр Клименко
Законодавство про охорону праці
Законодавство про охорону праці тісно пов’язане із
законодавством про працю та фактично є його складовою. Разом з тим питання охорони праці (а з ними
доводиться стикатися й кадровикам) визначені також
спеціальними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, які на доповнення до КЗпП
регулюють їх детальніше. Тож у статті розглянуто
ці нормативно-правові акти та з’ясовано, які ж саме
питання охорони праці вони унормовують, та приділено особливу увагу насамперед тим, які найбільше
стосуються роботи кадровиків
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66 Відповіді на запитання
70 Календар

ПРАКТИКА
Кадровий роман

72 Галина Фольварочна

Подолання перешкод. Оформлення
дубліката особової картки

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. У п’ятій події кадрового роману на
прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглядаємо особливості ведення особових карток
працівників типової форми первинного обліку № П-2

1С для кадровика

79 Тетяна Федорова

Кадровий облік в 1С: початок роботи
з програмою

Продовжуємо публікувати цикл статей, присвячених
питанням роботи в програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата та управління персоналом». У цій
статті розглянуто початок роботи у згаданій конфігурації, а також у конфігураціях «1С:Управління торговельним підприємством» та «1С:Управління виробничим підприємством»

Діловодство

90 Олена Замкова

Вимоги до оформлення посадових
та робочих інструкцій
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Продовжуємо цикл публікацій, присвячений оформленню найпоширеніших видів організаційних документів. У статті розглянуто вимоги до оформлення
посадових та робочих інструкцій, а також наведено
уніфіковані форми цих документів

Підбираємо галузеві посади
(професії)

97 Олександр Носіков
Вимоги до працівників відділу кадрів
У статті автор розглядає завдання та обов’язки деяких працівників кадрової служби та аналізує іструкцію з кадрового діловодства, яка розробляється на
підприємстві і є основним нормативним документом
з питань документування трудових відносин

Вебінар

102 Тетяна Заглада
Взаємодія з перевіряючими органами
На підприємстві очікується планова перевірка Держ
праці. Як мінімізувати ризики та уникнути штрафних
санкцій під час її проведення?
Чи можна притягнути до відповідальності роботодавця за невиплату коштів за невикористану відпустку?

ПЕРСОНАЛ
HR-практика

106 Наталія Шишлова

Як оптимізувати підготовку персоналу
до телефонних продажів

У статті розглянуто специфіку ділового телефонного спілкування як одну зі складових системи бізнес-
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комунікацій, важливий інструмент розвитку бізнесу
та корисну навичку сучасної людини. Адже від того,
наскільки менеджери компанії грамотно, етично
та швидко вирішують клієнтські запити, наскільки
ефективно просувають і продають продукт, від того,
наскільки дотримуються принципів ділової взаємодії
всередині компанії, залежать її імідж і бізнес-результати

HR-тенденції

110 Чим замінити співбесіду під час прий
няття на роботу: думки експертів

Знайомимо читачів з думками експертів у сфері рек
рутингу та HR щодо інструментів підбору персоналу
та стосовно ситуації, що склалася зі співбесідами

РЕКЛАМА
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В

Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів Укра
їни щодо гарантій трудових прав
осіб, які займали виборні посади в
органах місцевого самоврядуван
ня, у зв’язку з проходженням ними
військової служби» від 22 березня
2017 р. № 1971-VIII

несено зміни до статті 119 КЗпП такого змісту: гарантії, визначені в
частині третій цієї статті, щодо збереження місця роботи, посади не
поширюються на осіб, які обіймали виборні посади в органах місцевого
самоврядування та строк повноважень яких закінчився.
Закон набрав чинності 16 квітня 2017 р.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо використання печаток юридич
ними особами та фізичними особа
ми — підприємцями» від 23 березня
2017 р. № 1982-VIII

В

Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо особ
ливостей фінансового контролю ок
ремих категорій посадових осіб» від
23 березня 2017 р. № 1975-III

П

несено зміни до багатьох законодавчих актів щодо необов’язкового
використання печатки в разі засвідчення документів для юридичних та
фізичних осіб — підприємців.
Закон набирає чинності через три місяці з моменту опублікування.

родовжено термін подання декларації для осіб, які подають її вперше згідно
із Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1700-VII. Крім того, передбачено, що суб’єкти декларування, які не мали
можливості до 1 квітня за місцем військової служби подати декларацію у
зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у військових діях на території проведення
АТО, направлених за кордон для участі в міжнародних операціях, подають
декларацію за звітний рік протягом 90 днів з дня прибуття до місця проходження військової служби або дня закінчення проходження військової служби.
Закон набрав чинності 30 березня 2017 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

6

Постанова «Про внесення зміни в
додаток 1 до постанови Кабінету Мі
ністрів України від 2 лютого 2011 р.
№ 98» від 5 квітня 2017 р. № 241

З

Постанова «Про затвердження По
рядку встановлення і виплати над
бавки тренерам штатної команди на
ціональних збірних команд України

З

більшено розміри добових витрат на відрядження працівників бюджетної сфери. Після набрання чинності постановою працівники бюджетних установ, організацій отримуватимуть 60 грн за кожний день відрядження в межах України. Також збільшено розмір витрат на найм житла
під час відрядження в межах України до 600 грн.
Постанова набрала чинності 19 квітня 2017 р.

атверджено Порядок встановлення та виплати надбавки тренерам
штатної команди національних збірних команд України з олімпійських
видів спорту, який визначає механізм встановлення та виплати надбавки
тренерам штатної команди національних збірних команд України з олім-

Кадровик України
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з олімпійських видів спорту» від 12
квітня 2017 р. № 255

Постанова «Деякі питання викорис
тання коштів державного бюджету
для виконання заходів із соціального
захисту дітей, сімей, жінок та інших
найбільш вразливих категорій на
селення» від 12 квітня 2017 р. № 256

пійських видів спорту за підготовку спортсменів національних збірних команд
України до участі в міжнародних спортивних змаганнях.
Постанова набрала чинності 19 квітня 2017 р.

П

остановою затверджено:
 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення;
 Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
Зокрема, останнім Порядком передбачено, що допомога надається в разі
тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків,
дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам», якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення,
не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Розмір пенсії та державної соціальної допомоги на місяць визначається
з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством.
Постанова набрала чинності 15 квітня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про встановлення середньої
вартості санаторно-курортної путівки
для виплати грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки
та вартості самостійного санаторнокурортного лікування» від 27 березня
2017 р. № 475

У

Наказ «Про затвердження умов, крите
ріїв, диференційованих показників та
розмірів преміювання і матеріальної
винагороди за ефективне управління
державним майном керівників держав
них, у тому числі казенних, підприємств,
що належать до сфери управління Мі
ністерства соціальної політики Украї
ни» від 20 березня 2017 р. № 431

Н
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становлено середню вартість санаторно-курортної путівки для виплати
грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартість
самостійного санаторно-курортного лікування в межах обсягу бюджетних
коштів, яка становить 440 грн.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2017 р.

аказом затверджено:
 умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання
керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до
сфери управління Міністерства соціальної політики України;
 умови, критерії, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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МОНІТОРИНГ

З

Наказ «Про затвердження форми
-Довідки про перебування на обліку
в Єдиному державному автоматизо
ваному реєстрі осіб, які мають право
на пільги, та інструкції щодо її запов
нення» від 16 січня 2017 р. № 43

атверджено форму Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги,
інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого
згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інструкцію щодо її заповнення.
Наказ набрав чинності 4 квітня 2017 р.

Наказ «Про затвердження Норм без
оплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засо
бів індивідуального захисту праців
никам залізничного транспорту» від
30 січня 2017 р. № 141

З

атверджено Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту та визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України
з нагляду за охороною праці «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України» від 21 січня 2004 р. № 12.
Наказ набрав чинності 28 березня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Інструкції
про відрядження військовослужбов
ців Збройних Сил України» від 20 лю
того 2017 р. № 105

З

атверджено Інструкцію про відрядження військовослужбовців Збройних
Сил України, яка визначає особливості направлення військовослужбовців Збройних Сил України у відрядження в межах України та механізм відшкодування витрат на відрядження. Дія цієї Інструкції не поширюється на
військовослужбовців Збройних Сил України, які направлені на спортивні
змагання чи навчально-тренувальні збори.
Наказ набрав чинності 14 квітня 2017 р.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
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Постанова «Про встановлення розмі
ру допомоги на поховання» від 8 лю
того 2017 р. № 17

У

Постанова «Про затвердження По
рядку надання матеріального забез
печення деяким категоріям застра
хованих осіб» від 24 січня 2017 р. № 8

З

становлено розмір допомоги на поховання, який становить 4100 грн.
Постанова набрала чинності 1 березня 2017 р.

атверджено Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб. Порядок визначає механізм надання матеріального забезпечення
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб за такими видами:
 допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 допомога по вагітності та пологах;
 допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та
осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
Постанова набрала чинності 4 квітня 2017 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 лютого 2017 р. № 248/0/101-17/282
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Відповідно до статті 31 Закону (в редакції Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII) розмір
заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим
за розмір мінімальної заробітної плати.
Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не
нижче розміру мінімальної заробітної плати.
Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при
обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це доплати
за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та над
урочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Отже, у випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо
важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації робочих місць,
доплата за використання дезинфікуючих засобів, за роботу в нічний час, підвищена оплата за роботу в
надурочний час, інші виплати, визначені в другому абзаці статті 31 Закону, то вони мають виплачуватись
понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень).
Виплати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної
заробітної плати.
Тобто доплати за: суміщення професій (посад) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, ненормований робочий день;
надбавки за: класність, почесне звання, високі досягнення у праці, вислугу років; всі види премій, крім
перелічених в частині другій статті 31 Закону; індексація тощо включаються до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 лютого 2017 р. № 394/0/101-17/282
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
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Відповідно до статті 31 Закону (в редакції Закону України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII) розмір
заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим
за розмір мінімальної заробітної плати.
Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не
нижче розміру мінімальної заробітної плати.
Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при
обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це доплати
за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та над
урочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Усі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.
Що стосується компенсації за затримку виплати заробітної плати, то вона не враховується до мінімальної заробітної плати з огляду на наступне.
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку
з порушенням строків їх виплати» компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати (далі — компенсація), у т. ч. заробітної плати, провадиться в разі затримки на
один і більше календарних місяців виплати доходів (у т. ч. заробітної плати).
Статтею 4 цього Закону встановлено, що виплата громадянам суми компенсації провадиться в тому
ж місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.
Тобто, наприклад, 1 лютого п. р. працівнику мають виплатити заробітну плату за січень 2017 р. у
розмірі не менше мінімальної заробітної плати з урахуванням виконаної норми праці та заборговану заробітну плату, наприклад, за червень 2016 р. і компенсацію за затримку її виплати.
Директор Департаменту				

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 2 грудня 2016 р. № 2/3-13-2633-16
Щодо атестації педагогічних працівників
На лист ТОВ «ВГ «АС» <...> про надання роз’яснення порядку застосування пункту 3.13 Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положення), у частині прийняття рішення атестаційною комісією про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених
атестаційною комісією, повідомляємо.
Пунктом 3.17 Типового положення передбачена можливість ухвалення атестаційною комісією рішення про визнання працівника таким, що відповідає займаній посаді умовно. У зазначеній нормі, зокрема, визначено, що в разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули
на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність
працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.
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Така норма дає можливість запобігти випадкам визнання такими, що не відповідають займаній посаді, працівників, які хоча й мають несуттєві недоліки в роботі, але мають позитивний професійний потенціал і здатні протягом нетривалого часу усунути ці недоліки. Проте на місцях допускається чимало
помилок при застосуванні цієї норми, які стають причиною правомірного оскарження рішень атестаційних комісій, у тому числі й до суду.
Для того, щоб атестаційна комісія могла ухвалити рішення про атестацію на відповідність посаді за
умови усунення недоліків у роботі, має бути встановлено, що в роботі працівника є неістотні недоліки,
а також те, що ці недоліки не носять системного характеру, внаслідок чого не позначилися на якості навчального та виховного процесів. Також умовою прийняття такого рішення є можливість оперативного
та дієвого виправлення недоробок протягом нетривалого часу, як правило, в строк не більше одного
року.
Заходи, які має виконати працівник для усунення недоліків, повинні бути зрозуміло сформульовані в
рішенні атестаційної комісії, а також зазначено термін, протягом якого вони повинні бути виконані. Заходи, які пропонуються комісією, мають бути такими, які можна виконати протягом відведеного на це часу.
Запропоновані атестаційною комісією заходи та рекомендації повинні узгоджуватися з відповідними нормативними актами про працю та освіту, з правилами внутрішнього трудового розпорядку для
працівників навчально-виховних закладів та не виходити за межі посадової інструкції працівника, який
атестується. Крім того, визначені атестаційною комісією заходи мають випливати з результатів перевірки
професійної діяльності працівника та висновків про недоліки у організації його роботи.
На практиці атестаційні комісії, як правило, пропонують виконати такі заходи, за умови здійснення
яких атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді:
— пройти курси підвищення кваліфікації з того чи іншого напряму;
— розробити та виконати індивідуальну програму професійної самоосвіти;
— брати постійну участь у роботі методичного об’єднання вчителів;
— вжити заходів до приведення дидактичних засобів навчання з предмету у відповідність до сучасних вимог до оснащення кабінету (уроку);
— вивчити позитивний педагогічний досвід з предмету, запроваджувати прогресивні освітні технології у професійній діяльності;
— запровадити в навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології;
— систематично проводити з учнями роботу з вивчення норм і правил техніки безпеки в процесі
навчання;
— провести відкритий позакласний захід;
— упорядкувати особисту документацію, ретельно вести класні журнали;
— організувати повсякденну виховну та позакласну роботу з учнями;
— опанувати методику організації дієвої, безконфліктної взаємодії з учнями старших класів;
— оволодіти технологією щодо формування загальнонавчальних умінь, умінь самостійної та самоосвітньої діяльності молодших школярів; життєвих, загально-предметних та предметних компетентностей.
За змістом пункту 3.17 Типового положення атестаційна комісія може прийняти рішення про атестацію за умови усунення певних недоліків лише на відповідність займаній посаді. Не допускається
прийняття рішення атестаційною комісією про визнання педагогічного працівника таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії чи встановленому тарифному розряду або присвоюють
кваліфікаційну категорію (встановлюють високий тарифний розряд) за умови виконання певних заходів
або усунення певних недоліків у роботі.
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Крім того, необхідно враховувати, що визнання працівника таким, що відповідає займаній посаді
умовно, є крайньою мірою і може застосовуватися лише до працівників, які не мали або у встановленому порядку позбавлені раніше присвоєних кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) та педагогічних звань. Не може прийматися рішення атестаційною комісією про визнання вчителя другої, першої,
вищої кваліфікаційної категорії або педагогічного працівника з високим тарифним розрядом таким, що
відповідає займаній посаді, за умови виконання ним певних заходів.
У разі прийняття рішення про умовну атестацію педагогічного працівника на відповідність займаній посаді в резолютивній частині атестаційного листа зазначається: 1. Визнати (посада, П. І. Б.) таким,
що відповідає займаній посаді, за умови виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією;
2. З метою усунення виявлених порушень в організації професійної діяльності (П. І. Б) необхідно: (перераховуються запропоновані заходи); 3. Заслухати виконання (П. І. Б) заходів, запропонованих атестаційною комісією, у (зазначається строк проведення повторної атестації).
Після прийняття рішення «відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційної
комісії» до плану роботи атестаційної комісії вносяться корективи, відповідно до яких у визначений строк
має бути проведено повторне засідання комісії, на якому заслуховуватиметься виконання ним рекомендацій комісії та прийматиметься рішення про відповідність його займаній посаді.
До проведення засідання керівник закладу вносить до комісії характеристику діяльності педагогічного працівника в період з часу останньої атестації та про усунення ним недоліків, на які зазначено в
рішенні атестаційної комісії. Таке засідання проводиться у строк, визначений попереднім рішенням, який
може не відповідати строкам, зазначеним у пункті 3.8 Типового положення.
За результатами повторного засідання атестаційна комісія може прийняти лише два рішення: відповідає або не відповідає займаній посаді.
Якщо атестаційна комісія доходить висновку, що працівником виконано рекомендації та усунено
виявлені недоліки, вона приймає рішення про відповідність працівника займаній посаді та присвоює
кваліфікаційну категорію або встановлює відповідний тарифний розряд. Датою останньої атестації вважається день прийняття рішення про відповідність займаній посаді.
За таких підстав, якщо атестаційною комісією не виявлено недоліків у роботі педагогічного працівника, який не завершив проходження курсів підвищення кваліфікації, вона не може приймати рішення
про відповідність такого працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією.
Директор департаменту			            Ю. Кононенко

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 3 березня 2017 р. № 4496/6/99-95-42-02-15
Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) з доходу у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної
плати та повідомляє таке.
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Відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон
№ 2464) базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій
особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно
до Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР та сума винагороди фізичним
особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами та отримують
заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати
(доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована (частина друга
ст. 7 Закону № 2464).
Частиною другою статті 9 Закону № 2464 визначено, що обчислення єдиного внеску здійснюється на
підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення)
або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464
нараховується єдиний внесок.
Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464 (частина третя ст. 7 Закону № 2464).
Згідно з частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464 єдиний внесок для роботодавців встановлюється у
розмірі 22 % до визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.
У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід
(прибуток), та ставки єдиного внеску.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464, застосовується до
визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
Основне місце роботи — місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу
(п. 12 частини першої ст. 1 Закону № 2464).
Таким чином, якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового
договору за основним місцем роботи, то до бази нарахування єдиного внеску за звітний місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди. При цьому, якщо база нарахування єдиного внеску буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний внесок розраховується як добуток
розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22 %.
Водночас не за основним місцем роботи вимоги частини п’ятої статті 8 Закону № 2464 щодо нарахування єдиного внеску на дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який
не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються.
Єдиний внесок нараховується виходячи з розміру 22 % на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини
бази нарахування.
В. о. заступника Голови				
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Додаток до листа
від 21 березня 2017 р. № 2.4-38-479

Інформація про розрахунок допомоги по вагітності та пологах за кошти
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Щодо питань реалізації норми статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон) при наданні допомоги по вагітності
та пологах.
Відповідно до статті 25 Закону допомогу по вагітності та пологах застрахованій особі виплачують за
весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів
до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів
після пологів. Жінкам, віднесеним до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, допомогу по вагітності та пологах виплачують за 180 календарних днів зазначеної відпустки
(90 — до пологів та 90 — після пологів).
Статтею 26 Закону передбачено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі
в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу), обчисленої в порядку, встановленому КМУ, і не залежить від страхового стажу. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна
перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися
страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
Розрахунок середньої зарплати здійснюють відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок).
Пунктом 3 Порядку визначено, що середньоденну заробітну плату обчислюють шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування на кількість календарних днів
перебування в трудових відносинах, у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за
медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.
Враховуючи попередню інформацію, Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважає, що суму допомоги по вагітності та пологах слід розраховувати
таким чином:
1. Розраховувати середньоденну заробітну плату, виходячи з фактичних виплат.
2. Порівнювати фактичну середньоденну заробітну плату із середньоденною заробітною платою, обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого в місяці настання страхового випадку
(мінімальна заробітна плата ÷ 30,44 — середньомісячна кількість календарних днів).
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3. У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої з мінімальної заробітної плати
над фактичною середньоденною заробітною платою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої з мінімальної заробітної плати.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 4 січня 2017 р. № 5.2-28-4
Щодо визначення суми допомоги у випадку, коли працівник надав довідку
за формою ОК-5 або ОК-7 після надання листка непрацездатності
Згідно із частиною першою статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) страховий стаж — це період
(строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або
нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених
абзацом другим цієї частини.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за
окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності),
включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до
його запровадження — в порядку та на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.
Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону № 1105 застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, вони мають право на
допомогу по тимчасовій непрацездатності виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються
страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Якщо застрахована особа за основним місцем роботи перед настанням страхового випадку працювала менше шести місяців, для підтвердження страхового стажу їй необхідно надати страхувальнику
інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про
страховий стаж за минулий період за формою ОК-5 або ОК-7, які надаються Пенсійним Фондом України.
У разі якщо застрахована особа не надала роботодавцю довідку за формою ОК-5 чи ОК-7, в результаті чого не підтвердила шестимісячний страховий стаж у дванадцятимісячному періоді перед настанням
страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності в такому випадку надається в розрахунку
на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
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Якщо ж застрахована особа надасть зазначену довідку після нарахування їй допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до частини четвертої статті 19 Закону № 1105 та підтвердить наявність
шестимісячного страхового стажу у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку,
допомога по тимчасовій непрацездатності підлягає перерахунку незалежно від того, довідка надана до
закінчення дванадцяти місяців з дня відновлення працездатності чи після їх закінчення, оскільки звернення за призначенням допомоги надійшло вчасно в терміни, передбачені нормою частини п’ятої статті 32
Закону № 1105.
Заступник голови комісії  			              Т. Блажинська
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Трудові відносини

з майбутніми мамами

Працівників підприємства можна умовно поділити на категорії залежно від їх
віку, кваліфікації, досвіду роботи та інших ознак. До окремої категорії
працівників відносять також вагітних жінок. Законодавством про працю
встановлено певні особливості трудових відносин з такими працівницями.
Які саме — дізнаєтесь зі статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96);
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ (далі — Закон № 796);
 постанова КМУ «Про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками на
період обстеження в спеціалізованих медичних закладах» від 15 жовтня 1991 р. № 268 (далі —
Постанова № 268).

Т

рудові пільги та гарантії для вагітних жінок
в Україні передбачені КЗпП та іншими нормативно-правовими актами законодавства
про працю. Якщо проаналізувати трудові
пільги й гарантії для вагітних жінок та порівняти їх
з трудовими пільгами й гарантіями, передбаченими для інших категорій працівників, то можна відзначити, що саме вагітні жінки та жінки, які мають
дітей віком до трьох років, мають найбільше пільг,
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які стосуються майже всіх етапів трудових відносин між ними та роботодавцем починаючи від
прийняття на роботу та закінчуючи звільненням.

Прийняття на роботу
Згідно зі статтею 184 КЗпП заборонено відмовляти жінці у прийнятті на роботу з мотивів,
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пов’язаних з її вагітністю. У разі відмови такій
жінці у прийнятті на роботу керівник (власник)
підприємства зобов’язаний повідомити їй причину в письмовій формі. Вагітна жінка має право оскаржити таку відмову в судовому порядку.
Разом з тим частина перша статті 22 КЗпП
забороняє лише необґрунтовану відмову в прий
нятті на роботу, з чого випливає, що обґрунтована відмова допускається. Так, роботодавець
може відмовити вагітній жінці в прийнятті на роботу через відсутність вільного робочого місця,
невідповідність її кваліфікації тому рівню, який
вимагається для певної посади (чи виконання
певної роботи), шкідливі умови праці, обмеження спільної роботи родичів та інші вагомі причини. Необґрунтованою можна вважати причину,
коли, наприклад, за наявності вакансії роботодавець відмовляє вагітній жінці, посилаючись на
обставини, які не стосуються її ділових якостей.
Під час прийняття на роботу вагітної жінки
керівництво підприємства не має права встановлювати їй випробування (частина третя
ст. 26 КЗпП).

Пільги в роботі для вагітних жінок
Вагітна жінка порівняно з іншими працівниками має низку пільг у роботі, а саме:
 на прохання вагітної жінки роботодавець
зобов’язаний встановити їй неповний робочий
день або неповний робочий тиждень. Оплата
праці в таких випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП);
 вагітну жінку не можна залучати до роботи в нічний час, до надурочних робіт, робіт у
вихідні дні, а також направляти у відрядження
(ст. 55, 63, 176 КЗпП);
 вагітним жінкам відповідно до медичного
висновку знижуються норми виробітку, норми
обслуговування або вони переводяться на іншу
роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням
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середнього заробітку за попередньою роботою
(частина перша ст. 178 КЗпП);
 якщо заробіток жінки на легшій роботі є
вищим ніж той, який вона одержувала до переведення, їй виплачується фактичний заробіток
(частина четверта ст. 178 КЗпП);
 за вагітними жінками, зайнятими на роботах із шкідливими умовами праці, а також жінками, які мали ускладнення під час попередньої
вагітності або пологів, за весь період обстеження у спеціалізованих медичних закладах у ранні
строки вагітності (до 12 тижнів) зберігається
середня заробітна плата за місцем основної
роботи (п. 1 Постанови № 268);
 на підставі медичного висновку вагітній
жінці надається оплачувана відпустка тривалістю (частина перша ст. 17 Закону № 504/96 та
ст.179 КЗпП):
70 календарних днів — до пологів;
56 календарних днів (70 календарних днів —
у разі народження двох і більше дітей та в разі
ускладнення пологів) — після пологів;
 за бажанням вагітної жінки їй перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або
після неї надається щорічна відпустка повної
тривалості до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи в перший рік роботи на
підприємстві (п. 1 частини сьомої ст. 10 Закону
№ 504/96);
 до відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами роботодавець зобов’язаний за заявою
жінки приєднати щорічну відпустку незалежно
від тривалості її роботи в поточному році (частина друга ст. 20 Закону № 504/96, ст.180
КЗпП);
 роботодавець повинен у разі необхідності видавати вагітній жінці путівку до санаторію
та будинку відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати їй матеріальну
допомогу (ст. 185 КЗпП);
 час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів, зараховується до
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стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими
умовами праці та за особливий характер праці
(п. 3 частини другої ст. 9 Закону № 504/96);
 роботодавець не має права звільняти
вагітну жінку зі своєї ініціативи, крім випадку
повної ліквідації підприємства та за умови
обов’язкового її працевлаштування (частина
третя ст. 184 КЗпП);
 у разі звільнення вагітної працівниці за
власним бажанням роботодавець зобов’язаний
розірвати трудовий договір у строк, про який
вона просить в заяві (частина перша ст. 38 КЗпП).
Також, зважаючи на норми статті 91 КЗпП,
слід пам'ятати, що роботодавець за рахунок
власних коштів може встановити для майбутніх
матерів додаткові пільги: наприклад, скорочену
тривалість робочого часу. Зазвичай підприємства визначають це в колективному договорі.

Переведення на легшу роботу
Переведення на легшу роботу є досить поширеною процедурою під час трудових відносин з
вагітною працівницею. Зрозуміло, що для вагітної жінки дуже важливою є охорона її здоров’я,
тому якщо робота жінки пов’язана з певними
факторами, які можуть негативно впливати на
її здоров’я, то на такій роботі жінці краще не
працювати. Виходом з такої ситуації є її переведення на іншу роботу, яка є легшою й виключає
вплив несприятливих виробничих факторів.
Як зазначено в частині першій статті 178
КЗпП, необхідність переведення на легшу роботу випливає не із самого факту вагітності працівниці, а лише з медичного висновку, який засвідчує, що жінка потребує такого переведення.
Зауважимо, що КЗпП не містить визначення
понять «легша робота» та «несприятливі виробничі фактори», але для того, щоб їх зрозуміти,
варто скористатись загальними поняттями про
те, які з виконуваних робіт можуть негативно позначитися на здоров’ї вагітної жінки, наприклад:
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 будь-яка важка робота, пов’язана із підняттям, перенесенням чи переміщенням ваги
або з надлишковим і безперервним фізичним
напруженням, зокрема тривалим стоянням на
ногах;
 робота, для виконання якої потрібна особлива рівновага;
 робота біля машин, що вібрують.
Звісно, це не вичерпний перелік важких та
шкідливих робіт, тому переведення кожної конкретної вагітної працівниці на легшу роботу відбувається на підставі рекомендацій, зазначених
у виданому їй медичному (лікарському) висновку.
Загалом переведення вагітної працівниці на
легшу роботу має відбуватися в певному порядку:
 вагітна жінка звертається до лікаря за от
риманням медичного висновку про доцільність
переведення її на легшу роботу;
 лікар видає лікарський висновок про
переведення вагітної на іншу роботу (форма
№ 084/о), в якому, крім іншого, обов’язково зазначає строк вагітності, підстави для переведення та рекомендовані види робіт;
 із медичним висновком та відповідною
заявою (додаток 1) працівниця звертається до
керівника підприємства з проханням перевести
її на легшу роботу;
 керівник підприємства приймає рішення
про переведення вагітної працівниці на легшу
роботу зі збереженням середнього заробітку за
попередньою роботою та оформляє його наказом (додаток 2). При цьому він не має права відмовитись переводити таку жінку на легшу роботу, оскільки на це вказує пряма норма закону.
Якщо вагітну жінку не можуть відразу перевести на іншу, легшу, роботу відповідно до медичного висновку, до вирішення цього питання
вона підлягає увільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені
внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства (частина друга ст. 178 КЗпП). Це також
оформляється наказом (додаток 3).
Кадровик України
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Додаток 1
Зразок заяви вагітної працівниці про переведення на легшу роботу
Директору ТОВ «Твій дім»
Козаченку О. І.
маляра Ясинської О. В.
Заява
Прошу перевести мене на легшу роботу у зв’язку з вагітністю та відповідно до
медичного висновку від 10 березня 2017 р. Медичний висновок додаю.
13.03.2017 				

Запис про переведення вагітної жінки на
легшу роботу до трудової книжки не вноситься, оскільки таке переведення є тимчасовим, а в
трудовій книжці робиться запис лише про переведення на постійну роботу.

Звільнення з роботи
Підставами для припинення трудового договору
відповідно до статті 36 КЗпП, зокрема, може бути:
 угода сторін;
 закінчення строкового договору;
 розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
 розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;
 переведення працівника, за його згодою,
на роботу на інше підприємство.
Щодо вагітної жінки, то законодавством
встановлено заборону розривати з нею тру-
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                         Ясинська

довий договір і, відповідно, звільняти тільки
з ініціативи роботодавця, за винятком єдиного випадку — повної ліквідації підприємства.
Тобто якщо підприємство не ліквідується, то
керівник підприємства не має права звільняти
вагітну жінку за жодним із пунктів статей 40 і
41 КЗпП, якими визначено підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Так, роботодавець не може звільнити вагітну працівницю:
 у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників та через інші зміни в організації виробництва і праці;
 з причин виявленої невідповідності працівниці займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров’я, що перешкоджають продовженню роботи;
 через систематичне невиконання своїх
трудових обов’язків без поважних причин;
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Додаток 2
Зразок наказу про переведення вагітної працівниці на легшу роботу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ДІМ»
НАКАЗ
13.03.2017

м. Львів

         № 27-К

Про переведення на легшу роботу
Ясинської О. В.
Відповідно до частини першої статті 178 КЗпП України
ПЕРЕВЕСТИ
ЯСИНСЬКУ Олену Володимирівну, маляра, з 15 березня 2017 р. на легшу роботу
диспетчером у контакт-центр у зв’язку з вагітністю та згідно з медичним висновком,
зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.
Підстави: 1. Заява Ясинської О. В. про переведення на легшу роботу від 13.03.2017 р.
                 2. Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу  
                     (ф. № 084/о) від 10.03.2017 р.
Директор

Козаченко

      О. І. Козаченко

До справи № ___
(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця, дата)
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Додаток 3
Зразок наказу про тимчасове увільнення вагітної працівниці від роботи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ДІМ»
НАКАЗ
13.03.2017

     м. Львів

        № 26-К

Відповідно до частини другої статті 178 КЗпП України
УВІЛЬНИТИ
ЯСИНСЬКУ Олену Володимирівну, маляра, від роботи з 14 березня 2017 р. у
зв’язку з вагітністю та згідно з медичним висновком до надання іншої, легшої, роботи, зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі
дні за рахунок підприємства.
Підстави: 1. Заява Ясинської О. В. про переведення на легшу роботу від 13.03.2017 р.
                 2. Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу
                    (ф. № 084/о) від 10.03.2017 р.
Директор

Козаченко

                 О. І. Козаченко

До справи № ___
(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця, дата)
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 внаслідок прогулу або відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня
без поважних причин;
 нез’явлення на роботу протягом більш як
чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової
непрацездатності;
 поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував її роботу;
 з інших підстав, передбачених статтями
40 і 41 КЗпП.

У разі повної ліквідації підприємства звільнення вагітної жінки
допускається з її обов’язковим
працевлаштуванням
У разі повної ліквідації підприємства
звільнення вагітної жінки допускається з її
обов’язковим працевлаштуванням (частина
третя ст. 184 КЗпП). Якщо читати цю норму
буквально, то з неї випливає, що розриву в часі
між звільненням та працевлаштуванням вагітної
жінки не має бути. При цьому не вказано, кому
саме слід шукати нову роботу — роботодавцю
чи працівниці. Зважаючи на практику, майже завжди цим питанням займається роботодавець:
він або самостійно шукає нову роботу для вагітної, або звертається за допомогою до центрів
зайнятості чи рекрутингових агенцій.
Як правило, звільнення вагітної жінки в разі
ліквідації підприємства відбувається на підставі пункту 5 частини першої статті 36 КЗпП — в
порядку переведення, за її згодою, на підприємство, яке є правонаступником, або на інше підприємство (якщо правонаступника немає або в
нього недостатньо вакансій для працевлаштування вагітної жінки).
Як і всіх інших працівників вагітну жінку згідно зі статтею 492 КЗпП слід попередити не пізніше ніж за два місяці про майбутню повну ліквідацію підприємства й запропонувати їй варіант
(варіанти) нової підходящої роботи (додаток 4).
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Вагітна жінка, у свою чергу, має погодитися/
відмовитися на/від переведення на іншу роботу. В якій формі слід оформити таку згоду (або
відмову), законодавством не встановлено: як
варіант — жінка може написати відповідну заяву
(додаток 5).
На підставі цієї заяви та письмової домовленості між підприємством, яке ліквідується, та
тим, де працюватиме вагітна жінка, видається
наказ про її звільнення за переведенням на інше
підприємство (додаток 6).
Зауважимо, що в разі такого звільнення до
трудової книжки жінки вноситься запис із посиланням на дві норми КЗпП: одна з них є підставою для звільнення за переведенням, а друга — для звільнення вагітної жінки в разі ліквідації підприємства. Наприклад: «Звільнена у
зв’язку з ліквідацією підприємства, з урахуванням вагітності, за переведенням на роботу в
ТОВ «Континент», п. 5 частини першої ст. 36
КЗпП, частина третя ст. 184 КЗпП».
Звісно, може виникнути й така ситуація, за
якої вагітна жінка з якихось причин відмовляється переходити на роботу на інше підприємство. У подальшому це призводить до того, що
утворюється замкнене коло: звільнити працівницю не можна, оскільки вона вагітна, а підприємство не можна ліквідувати, оскільки не можна звільнити вагітну працівницю. Як у такому
випадку діяти роботодавцю? На жаль, відповідь
на це запитання не міститься ані в законодавстві, ані в роз’ясненнях фахівців державних органів. Від себе можемо порадити озброїтись на
випадок судового спору документами, які підтверджують, що підприємство дійсно виконало
всі законодавчі вимоги, зокрема вчасно повідомило жінку про майбутню ліквідацію підприємства та намагалося її працевлаштувати.
Обов’язково працевлаштувати вагітну жінку
роботодавець також повинен у разі її звільнення
у зв’язку із закінченням строкового трудового
договору. На період працевлаштування за вагітною жінкою зберігається середня заробітна
плата, але не більше трьох місяців з дня закін-
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Додаток 4
Зразок попередження вагітної працівниці про майбутнє звільнення
у зв’язку з ліквідацією підприємства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ»
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією підприємства
від «10» січня 2017 року
Бухгалтеру
планово-фінансового відділу
Бережній Наталії Олексіївні
Відповідно до статті 492 КЗпП попереджаємо Вас, що у зв’язку з повною ліквідацією підприємства (рішення засновників товариства від 23.12.2016 р.) не раніше ніж
через два місяці трудовий договір з Вами підлягає розірванню на підставі пункту 1
частини першої статті 40 КЗпП України.
Водночас з урахуванням Вашої вагітності згідно з частиною третьою статті 184
КЗпП пропонуємо Вам роботу бухгалтера з обліку основних засобів у ТОВ «Континент» за домовленістю з керівництвом цього підприємства.
Не пізніше ніж через два місяці Ви маєте надати згоду на таку роботу або відмовитися від пропозиції. У разі надання згоди Вас буде звільнено за переведенням на
вказане підприємство на підставі пункту 5 частини першої статті 36 КЗпП.
Також Ви маєте право звернутися за сприянням у працевлаштуванні до центру
зайнятості або знайти роботу самостійно.
Попередження отримала
Бережна       Н. О. Бережна
10.01.2017
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Додаток 5
Зразок заяви вагітної працівниці
про згоду на переведення на інше підприємство
Директору ТОВ «Колорит»
Петренку В.О.
бухгалтера планово-фінансового відділу
Бережної Н. О.
Заява
Надаю свою згоду на переведення на роботу бухгалтером з обліку основних засобів у ТОВ «Континент» у разі ліквідації нашого підприємства.
03.02.2017 					

чення строкового трудового договору (частина
третя ст. 184 КЗпП).
У такому випадку роботодавець також має
своєчасно в письмовій формі попередити вагітну
жінку про те, що після закінчення строку трудового договору вона не буде допущена до роботи,
й під час пошуку підходящої роботи може, наприклад, перебувати вдома. А коли можливість
для працевлаштування буде знайдено, працівниця зобов’язана з’явитись на підприємство. Для
підтвердження того, що працівниця отримала
таке попередження, вона має зробити на ньому
відповідний запис та поставити свій підпис.
Форма попередження про наступне звільнення з працевлаштуванням після закінчення
строкового трудового договору є довільною.
Роботодавець має право звільнити вагітну
працівницю:
 за угодою сторін (п. 1 частини першої
ст. 36 КЗпП);
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Бережна

 за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), причому жінка може подати заяву як за два тижні
до запланованого дня звільнення, так і вказати в
заяві бажану дату звільнення, наприклад,
наступного дня;
 у порядку переведення на інше підприємство (п. 5 частини першої ст. 36 КЗпП);
 у разі її відмови продовжувати роботу у
зв’язку зі зміною істотних умов праці або від
переведення на роботу в іншу місцевість разом
з підприємством (п. 6 частини першої ст. 36
КЗпП).

Відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є одним із видів соціальних оплачуваних відпусток.
Вона надається як за основним місцем роботи,
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Додаток 6
Зразок наказу про звільнення вагітної працівниці за переведенням
в разі ліквідації підприємства
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ»
НАКАЗ
10.03.2017

м. Полтава

         № 37-К

Про звільнення за переведенням
Бережної Н. О.
На підставі пункту 5 частини першої статті 36 КЗпП України та відповідно до
частини третьої статті 184 цього Кодексу
ЗВІЛЬНИТИ
БЕРЕЖНУ Наталію Олексіївну, бухгалтера планово-фінансового відділу, з 14 березня 2017 р. у зв’язку з ліквідацією підприємства, з урахуванням вагітності, за переведенням на роботу до ТОВ «Континент».
Підстави: 1. Заява Бережної Н. О. від 03.02.2017 р.
                  2. Лист-клопотання ТОВ «Континент» від 10.02.2017 р.
Директор

Петренко

        В. О. Петренко

До справи № ___
(посада, підпис, ініціал(и) та прізвище виконавця) (дата)
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так і за місцем роботи за сумісництвом. Підставою для надання такої відпустки за основним
місцем роботи є оригінал листка непрацездатності, а за місцем роботи за сумісництвом —
його копія, завірена печаткою за основним місцем роботи.
Як правило, дата початку відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами визначається за датою
відкриття листка непрацездатності. Жінці оплачується 70 календарних днів до пологів і 56 (у
разі народження двох більше дітей та в разі
ускладнення пологів — 70) календарних днів
після пологів, починаючи з дня пологів.
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних
днів — у разі народження двох і більше дітей та в
разі ускладнення пологів). Працівницям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка в зв’язку з вагітністю та пологами
надається тривалістю 180 календарних днів (90
календарних днів — до пологів та 90 календарних днів — після пологів), яка також обчислюється сумарно і оплачується в розмірі повного
заробітку незалежно від страхового стажу та
місця роботи (абзац перший п. 10 частини першої ст. 30 Закону № 796).
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відпустки до пологів становила 65 календарних
днів, то післяпологова частина дорівнюватиме
61 календарному дню. І навпаки, якщо допологова частина відпустки фактично перевищила
70 календарних днів, то, відповідно, частина відпустки після пологів скоротиться, щоб сумарно
дорівнювати 126 календарним дням.
Якщо працівниця йде у відпустку у зв’язку з
вагітністю та пологами з дати, вказаної в листку непрацездатності, то їй не потрібно писати
заяву про надання такої відпустки. Наказ керівника також не потрібний, оскільки така відпустка надається за листком непрацездатності.
Але якщо, припустимо, для зручності ведення
кадровою службою обліку відпусток буде видано наказ про надання працівниці відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, це не вважатиметься порушенням.
Якщо вагітна працівниця бажає піти в зазначену відпустку пізніше дати її початку згідно з листком непрацездатності, вона має написати заяву, в якій вказати бажану дату початку
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Однак у такому разі майбутня мама втратить
частину «декретних» виплат, оскільки їй за рахунок коштів Фонду соціального страхування
будуть профінансовані лише дні фактичного
перебування в такій відпустці. Натомість за період, коли вона працювала, їй буде виплачено
заробітну плату. Чинним законодавством не
передбачено одночасної виплати і заробітної
плати, і допомоги по вагітності та пологах за
один і той самий період.

Власник підприємства зобов’язаний
за заявою жінки приєднати до відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами щорічні основну та
додаткову відпустки незалежно від
тривалості її роботи в поточному
робочому році

Виплата допомоги по вагітності та
пологах

Поняття «сумарна тривалість» у цьому разі
означає, що тривалість післяпологової відпустки
коригується залежно від тривалості відпустки
до пологів. Наприклад, якщо в загальному випадку (одна дитина, нормальні пологи) частина

Допомога по вагітності та пологах виплачується
за місцем роботи жінки, але за рахунок коштів
Фонду соціального страхування, тому потрібне
рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування. Комісія (уповноважений) має
перевірити правильність оформлення листка
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непрацездатності, відповідність фактичної дати
початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тій, що вказана в листку непрацездатності,
та прийняти рішення про призначення допомоги. На все це їй надається не більше 10 днів з дня
надходження документів (листок непрацездатності, заява працівниці).
Потім слід оформити та подати до Фонду
соціального страхування заяву-розрахунок із
сумою допомоги по вагітності та пологах й після отримання коштів виплатити їх працівниці в
найближчий день, встановлений для виплати заробітної плати.

Надання щорічної відпустки перед
відпусткою у зв’язку з вагітністю та
пологами
Багато хто з вагітних жінок перед відпусткою у
зв’язку з вагітністю та пологами виявляють
бажання використати ще й щорічну відпустку.
Нерідко в кадровиків з цього приводу виникає
запитання: скільки днів щорічної відпустки слід
надати жінці — тільки за фактично відпрацьований час (з урахуванням можливо вже використаної частини) чи ще одну відпустку повної тривалості, якщо у працівниці розпочався наступний робочий рік роботи?
Статтею 180 КЗпП, яка регулює питання
приєднання щорічної відпустки до відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами, встановлено, що власник (керівник) підприємства зобов’язаний за заявою жінки приєднати до
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
щорічні основну та додаткову відпустки не-
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залежно від тривалості її роботи в поточному
робочому році.
Як бачимо, законодавство дає змогу надавати вагітним жінкам перед відпусткою у зв’язку з
вагітністю та пологами щорічні відпустки за
поточний робочий рік повної тривалості. Якщо
в жінки залишилася невикористана відпустка
(або її частина) за попередній робочий рік, вона
може оформити відпустку одразу на всі належні
їй дні.
Однак, на думку автора, кадрова служба
підприємства має попередити жінку про те, що
якщо вона ще не «заробила» за поточний рік
щорічну відпустку повної тривалості, але планує
оформити її на всі дні, передбачені для її посади колективним (трудовим) договором, то після
виходу з декретної відпустки жінці доведеться
досить довго працювати без відпочинку. Пояснюється це тим, що до стажу, який дає право
на щорічну відпустку, не включаються періоди
відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (п. 3 частини першої
ст. 82 КЗпП, п. 3 частини першої ст. 9 Закону
№ 504/96) та шестирічного віку (п. 4 частини
першої ст. 82 КЗпП, п. 4 частини першої ст. 9 Закону № 504/96). Тобто за ці роки жінці не надаватиметься щорічна відпустка.
У той же час період відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами зараховується до стажу
роботи, який дає право на щорічну основну
відпустку. Тому якщо працівниця визначиться,
що вона візьме щорічну відпустку такої тривалості, яку вона фактично заробила, потрібно
враховувати період роботи в поточному році до
дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами. 
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Вікторія Галкіна,

консультант з кадрового
адміністрування

Праця фрілансерів:

варіанти оформлення

Таке поняття, як «фріланс», міцно укорінилося на ринку праці України впродовж останніх років, і можна прогнозувати, що в подальшому сфера застосування роботи фрілансерів розширюватиметься. Однак на сьогоднішній
день законодавство про працю не містить норм, які б регулювали відносини
роботодавця та фрілансера, тому на практиці фріланс оформлюється кількома різними способами, які й розглянемо в статті

Ф

рілансер (від англ. freelancer) — це
вільний працівник, самозайнята особа
або позаштатний працівник, який
виконує разове замовлення або тимчасову роботу без зарахування до штату компанії.
Таке визначення наведено в листі Мінсоцполітики від 15 травня 2008 р. № 105/13/116-08, хоча
можливі й інші тлумачення.
Праця фрілансерів має переваги як для
роботодавців, так і для фрілансерів. Робо
тодавець має змогу платити тільки за якісно
виконану фрілансером роботу, тобто за результат, а не за відпрацьований час. Співпрацю з
фрілансером, який не перебуває в трудових відносинах з підприємством, можна припинити
набагато простіше, ніж звільнити штатного працівника. Серед інших переваг роботи з фрілансерами — відсутність витрат на оплату відпусток і лікарняних, премії, створення й обладнання
робочого місця. Економиться і час HR-фахівців,
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яким не потрібно опікуватися підбором, адаптацією фрілансерів, розробляти для них програми мотивації тощо.
Для фрілансерів беззаперечним плюсом є
можливість вільно обирати проекти і працювати над найбільш цікавими і високооплачуваними з них, самостійно планувати свій робочий
час, працювати вдома або в інших комфортних
місцях — у парку, затишній кав’ярні, коворкінгу.
Існують і мінуси: фрілансер має сам забезпечувати себе роботою, що іноді призводить до
тривалих періодів простою, а отже, й фінансової
нестабільності. Крім цього, самостійна робота
потребує від фрілансера більшої дисципліни та
самомотивації.
Роботодавець, у свою чергу, не може повною
мірою контролювати процес виконання роботи,
не має достатніх важелів впливу на фрілансера,
що може призвести до порушення строків,
а іноді ставить під загрозу й виконання проекту.
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Самозайняті особи
Згідно з пунктом 14.1.226 статті 14 Податкового
кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI
(далі — ПКУ) самозайнята особа — це платник
податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну
діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.
Під незалежною професійною діяльністю в
цьому випадку розуміють діяльність:
 наукову;
 літературну;
 артистичну;
 художню;
 освітню;
 викладацьку;
 діяльність лікарів;
 приватних нотаріусів;
 приватних виконавців;
 адвокатів;
 арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 аудиторів;
 бухгалтерів;
 оцінщиків;
 інженерів чи архітекторів;
 осіб, зайнятих релігійною (місіонерською
діяльністю);
 іншу подібну діяльність за умови, що
особа не є працівником або фізичною особою —
підприємцем та використовує найману працю
не більш як чотирьох фізичних осіб.

Як оформити
Зазвичай фрілансер може сьогодні виконувати замовлення для однієї компанії, завтра —
для іншої, післязавтра — працювати на себе.
Але бувають випадки, коли фрілансер постійно виконує замовлення для однієї й тієї ж компанії, інколи навіть працює в її офісі. А іноді
виникає необхідність оформити роботу фрі-
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лансера як штатного працівника компанії.
Залежно від потреби з фрілансером може
укладатися:
 цивільно-правовий договір, стороною
якого може бути як фізична особа — підприємець, так і самозайнята особа;
 трудовий договір про надомну роботу.
Розглянемо переваги, недоліки та особливості кожного із способів оформлення праці фрілансерів.

Цивільно-правовий
договір
Коли мова йде про разову роботу, то зазвичай
вона оформлюється укладенням цивільно-правового договору (ЦПД). Йдеться про договір підряду, який регулюється главою 61 Цивільного
кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV
(далі — ЦКУ), та договір про надання послуг
(глава 63 ЦКУ).

Підряд
Підряд передбачає виконання певної роботи, яку замовник доручає підряднику (в цьому
випадку саме так називаються сторони договору, а не роботодавець і працівник). Замовник
має прийняти та оплатити виконану роботу,
а підрядник — на свій ризик її виконати.
Договір підряду укладається в тому випадку,
коли результат роботи має матеріальний характер і може бути чітко визначений: виготовлення
речей, їх обробка, переробка, ремонт тощо.
Після виконання роботи її результат передається
замовнику.
Зверніть увагу, що предметом договору підряду не можуть бути такі нематеріальні поняття, як управління процесом, контроль, керівництво тощо.
У договорі підряду визначається ціна роботи, строки її виконання, порядок оплати, права,
обов’язки, відповідальність сторін та інші
умови.
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Договір про надання послуг
За договором про надання послуг виконавець надає за завданням замовника послугу,
а замовник її оплачує.
Ключовою відмінністю цього виду договору
від договору підряду є те, що послуга, за визначенням статті 901 ЦКУ, «споживається в процесі
вчинення певної дії або здійснення певної діяльності». Іншими словами, процес надання послуги відбувається одночасно з її отриманням.
Наприклад, таксист надає пасажиру послугу з
перевезення, а пасажир у цей же час її отримує;
викладач надає освітні послуги, студент у цей же
час їх отримує; консультант надає консультацію,
клієнт її отримує тощо. Предметом цього виду
договору можуть бути освітні, розважальні,
інформаційні, юридичні, фінансові, консультаційні та інші послуги.
Договір про надання послуг визначає розмір
оплати, строки надання послуг, порядок розі-

рвання договору, взаємну відповідальність сторін та інші умови.

Особливості укладення ЦПД
Укладаючи договір підряду або договір про
надання послуг важливо пам’ятати, що вони не
можуть підміняти собою трудовий договір. Якщо
робота працівника передбачає виконання посадових обов’язків, які включають у себе і певні
роботи, і послуги, і інші дії, з ним має укладатися
трудовий договір. У протилежному випадку
роботодавець несе відповідальність за статтею
265 КЗпП, яка передбачає накладення штрафу в
розмірі 30 мінімальних зарплат (у 2017 р. —
96 000 грн) за фактичний допуск працівника до
роботи без оформлення трудового договору.
Щоб запобігти цьому, слід чітко визначити, який
саме вид договору має укладатися, враховуючи
ключові відмінності між трудовим та цивільноправовими договорами, які наведені в таблиці.

Відмінності цивільно-правового та трудового договору
Основні
ознаки

Трудовий договір

1

2

3

КЗпП

ЦКУ

Сторони
договору

Роботодавець і працівник (ст. 21
КЗпП).
Працівником може бути тільки фізична особа

За договором підряду — замовник і підрядник.
За договором про надання послуг — замовник і виконавець.  
Підрядником і виконавцем може бути фізична особа або фізична особа — підприємець

Предмет
договору

Процес виконання роботи за певною
посадою або спеціальністю, без зазначення кінцевого результату

Кінцевий результат — виконана робота, надана послуга

Назва
договору

Трудовий договір

Договір підряду; договір про надання послуг.
Не допускається використання назви «Трудова угода»

Чим
регулюється
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1
Строк договору

2
Відповідно до статті 23 КЗпП трудовий
договір може бути безстроковим або
строковим (на певний строк, на час
виконання певної роботи). Строковий
договір укладається у випадках, коли
трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру подальшої роботи
або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством

Робочий час і
час відпочинку

Працівник має виконувати роботу у
визначений трудовим договором робочий час.
Відповідно до КЗпП встановлюються
норми тривалості робочого часу (не
більше 40 годин на тиждень), тривалість щотижневого безперервного відпочинку (не менше 42 годин), тривалість щорічної основної відпустки (не
менше 24 календарних днів) тощо
Внутрішні
Працівник повинен виконувати накази
нормативні акти роботодавця і має дотримуватись прароботодавця
вил внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР)
Оплата
Законодавством установлені норми та
гарантії щодо оплати праці: мінімальний
розмір заробітної плати, строки її виплати, норми оплати надурочних робіт,
роботи у святкові дні, у нічний час, у разі
простою, а також щодо оплати відпусток та збереження середньої заробітної
плати в різних випадках
Відрядження
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Працівники можуть направлятися у відрядження. За час відрядження їм виплачується середня заробітна плата та компенсуються витрати на відрядження
(добові, витрати на проживання та проїзд)

3
У договорі підряду встановлюються строки
виконання роботи або окремих її етапів. Якщо
в договорі підряду вони не встановлені, підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник
має право вимагати її виконання в розумні
строки, які б відповідали суті зобов’язання,
характеру та обсягам роботи й практиці ділових відносин (ст. 846 ЦКУ). Строк договору про
надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не визначено законом
або іншими нормативно-правовими актами
(ст. 905 ЦКУ). Цивільно-правовий договір не
може укладатися на невизначений строк
Підрядник виконує роботу в зручний для себе
час.
На підрядника (виконавця) не поширюються
встановлені трудовим законодавством обмеження тривалості роботи, гарантії щодо тривалості відпочинку, він не має права на відпустку.
Замовник має право в будь-який час перевіряти тільки хід і якість роботи, не втручаючись
у діяльність підрядника (ст. 849 ЦКУ)
Виконавець та підрядник не зобов’язані виконувати ПВТР та інші нормативні акти компаніїзамовника
У договорі підряду визначається ціна роботи
або способи її визначення. За договором про
надання послуг замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та
в порядку, що встановлені договором. Тобто
жодних гарантій щодо оплати за договорами
цивільно-правового характеру не встановлено,
оплата передбачається винятково умовами
договору
Виконавці за договором цивільно-правового
характеру направлятися замовником у відрядження не можуть. За необхідності вони оплачують поїздку самостійно, а сума витрат враховується в загальній сумі винагороди за
договором
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1
Соціальне та
пенсійне
страхування

2
Усі працівники підлягають обов’яз
ковому державному соціальному та
пенсійному страхуванню, внески на які
сплачуються підприємствами

3
Особи, які виконують роботи за цивільно-правовим договором, підлягають пенсійному
страхуванню та страхуванню на випадок безробіття, але не підлягають соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхуванню від нещасного випадку

Охорона праці

Законодавство гарантує працівникам
право на охорону праці під час роботи,
на пільги та компенсації за важкі та
шкідливі умови праці. На підприємствах, в установах, організаціях усіх
форм власності мають бути створені
безпечні та нешкідливі умови праці

Цивільний кодекс не встановлює жодних
вимог до замовника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці для підрядника
(виконавця). Згідно зі статтею 1196 ЦКУ підлягає відшкодуванню тільки шкода, завдана
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або
смертю, що настали під час виконання підрядником (виконавцем) договірних зобов’язань

Укладення
договору

Трудовий договір укладається в пись- Договір підряду (про надання послуг) відповідмовій або усній формі, оформляється но до статті 208 ЦКУ укладається в письмовій
виданням наказу про прийняття на формі
роботу (ст. 24 КЗпП)

Трудова книжка Трудові книжки ведуться на всіх праців- Трудова книжка не ведеться, запис до неї про
ників, які працюють на підприємстві, в виконання робіт за договором підряду (про
установі, організації всіх форм власнос- надання послуг) не вноситься
ті або у фізичної особи понад п’ять днів
Припинення
договору

Трудовий договір може бути припинено Договір підряду припиняється у зв’язку з викотільки в порядку та на підставах, перед- нанням роботи, про що складається акт здабачених законодавством
вання-приймання, а також за згодою сторін
або в односторонньому порядку, якщо це
встановлено договором. Договір про надання
послуг може бути розірваний, у т. ч. шляхом
односторонньої відмови від договору в порядку та на підставах, установлених ЦКУ, іншим
законом або за домовленістю сторін

Трудовий договір про надомну роботу
Якщо фрілансер виконує роботи для певної компанії досить часто, є частиною команди, яка
складається переважно зі штатних працівників,
а в керівництва компанії є потреба мати більше
контролю над процесом його роботи, доцільно
буде укласти з таким фрілансером трудовий
договір. Для того, щоб зберегти його свободу та
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певну автономність, фрілансера можна прийняти за договором про надомну роботу.
Конвенція Міжнародної організації праці
«Про надомну працю» від 20 червня 1996 р.
№ 177 визначає термін «надомна праця» як
роботу, що особа (надомник) виконує:
 за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих
приміщеннях роботодавця;

Кадровик України

юридична консультація

Додаток 1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма-київ»
АКТ
15.05.2017
м. Київ
Про обстеження житлово-побутових умов,
необхідних для виконання роботи на дому
Городецькою А. П.
Нами, начальником відділу зв’язків з громадськістю Кривим С. А., начальником
відділу по роботі з персоналом Гайдук Л. Ю., інженером з охорони праці
Данильченком В. П., у присутності Городецької А. П. було обстежено житлово-побутові умови її проживання. У ході обстеження було встановлено, що житлово-побутові умови Городецької А. П. відповідають вимогам до виконання роботи з коригування текстів вдома. Незручностей для сусідів Городецької А. П. такі роботи не
створюють.
Начальник відділу
зв’язків з громадськістю                    Кривий                                       С. А. Кривий
Начальник відділу по роботі
з персоналом                                     Гайдук

                         Л. Ю. Гайдук

Інженер з охорони праці                 Данильченко                         В. П. Данильченко

№ 5 (124) травень 2017

35

юридична консультація

 за винагороду;
 з метою виробництва товарів або послуг,
згідно з вказівками роботодавця, незалежно від
того, хто надає обладнання, матеріали або інші
використовувані ресурси.
Трудові відносини з надомниками регулюються КЗпП і Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Держкомпраці
СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р.
№ 275/17-99 (далі — Положення № 275).
Зазначене Положення діє на території України в
частині, що не суперечить законодавству України.
Відповідно до Положення № 275 надомники — це особи, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею з використанням знарядь праці та
матеріалів, що виділяються підприємством, або
таких, що придбані за рахунок цього підприємства. Адміністрація може дозволяти надомникам
виготовлення виробів для підприємства з власних
матеріалів та з використанням власних механізмів
та інструментів.
Організація трудового процесу вдома допускається тільки за наявності необхідних житловопобутових умов, а в окремих випадках, відповідно
до загальних правил протипожежної безпеки та
санітарії, така робота дозволяється тільки за згодою місцевих органів пожежної та санітарної безпеки.
Забороняється надавати надомникам види
робіт, які створюють незручності для сусідів
(гучна робота приладів або механізмів, шкідливі
якості сировини або матеріалів, значні вібрації
тощо). Житлово-побутові умови обстежуються
адміністрацією підприємства за участю представників профспілки, а в деяких випадках —
також представників санітарного або пожежного нагляду. Для цього створюється спеціальна
комісія, до якої від адміністрації делегуються:
начальник структурного підрозділу, до якого
приймається працівник, начальник відділу
кадрів, інженер з охорони праці, інші працівники.
За результатами обстеження складається акт
(додаток 1).
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Трудовий договір з надомником бажано
укласти у письмовій формі, передбачивши в
ньому такі умови:
 розмір оплати праці;
 тривалість робочого часу;
 встановлені відрядні розцінки та норми
виробітку;
 порядок і строки виплати заробітної плати;
 заходи матеріального або іншого заохочення;
 надання надомнику обладнання, інструментів та пристроїв, здійснення їх ремонту, а якщо
працівник використовує свої інструменти та пристрої — умови компенсації їх зношування (амортизації);
 відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням роботи вдома (електроенергія, вода,
інтернет, телефонний зв’язок тощо);
 порядок і строки забезпечення надомників
сировиною, матеріалами, напівфабрикатами,
необхідними для виробництва продукції, а в разі
використання надомником власних матеріалів —
порядок і строки відшкодування їх вартості;
 порядок і строки вивезення готової продукції;
 у разі доставки готової продукції працівником — порядок та умови оплати проїзду та часу,
витраченого працівником на доставку;
 організація індивідуального навчання та
підвищення кваліфікації надомника;
 відповідальність працівника за недотримання встановлених строків виготовлення продукції тощо.
На підставі трудового договору, укладеного в
письмовій формі, або заяви працівника в разі
укладення трудового договору в усній формі
видається наказ про прийняття на роботу (додаток 2).
Надомникам зазвичай виплачується заробітна
плата за виконану роботу за відрядною системою,
але можлива й почасова система оплати праці.
При цьому надомні працівники можуть працювати як на умовах повного, так і неповного робочого
часу.
Кадровик України

юридична консультація

Додаток 2
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФАРМА-КИЇВ»

Типова форма № П-1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489

(найменування підприємства (установи, організації))

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
№ 119-К від 16 травня 2017 р. про прийняття на роботу
____________________________Городецької Анастасії Павлівни_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Прийняти на роботу з «17» травня 2017 р.
                                до «___» ___ 20__ р.

Табельний номер
   1493

(заповнюється в разі строкового трудового договору (контракту))

__________________________відділ зв'язків із громадськістю__________________________
(назва структурного підрозділу)

____________________________________коректор___________________________________
(назва професії (посади), кваліфікація)

умови прийняття на роботу

умови роботи:

(необхідне відмітити позначкою « »):

(необхідне відмітити позначкою « »):

 на конкурсній основі

робота:   основна  за сумісництвом

 за умовами контракту до ___

умови праці (згідно з атестацією  робочого

(у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.))             місця):

 зі строком випробування 1 місяців

______________________________

 на час виконання певної роботи

 тривалість робочого дня (тижня) 20 год. __ хв.

 на період відсутності основного

 тривалість робочого дня (тижня) при роботі з

працівника                                                             неповним робочим часом _____ год.
 із кадрового резерву                                         ____________________________________
 за результатами успішного стажування             ___________________________________
 переведення                                                      ____________________________________
 з виконанням роботи вдома _________
відрядна оплата праці _________________
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Закінчення додатка 2
Оклад (тарифна ставка) 7000 грн 00 коп.
Надбавка за _______________ %, надбавка за ______________ %
Надбавка за ________________ %, надбавка за ______________ %
Доплата ____________ грн _________коп.
Керівник підприємства
(установи, організації)                            Купрій                       М. О. Купрій                 
                                                                         (підпис)                      (прізвище, ім’я, по батькові)

З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений                                    Городецька

       «17» травня 2017 р.

                                                                     (підпис працівника)

Вступний інструктаж з охорони праці проведено                             17.05.2017
                                                                                                                               (дата)

Інженер з охорони праці                      Данильченко

         В. П. Данильченко    

                                      (посада і підпис особи, яка проводила інструктаж)

Законодавством не визначено порядку обліку
робочого часу надомників, тому на практиці він
зазвичай ведеться самим працівником, який
надає на підприємство щоденні або щотижневі
звіти.
Надомники мають право на всі види відпусток,
передбачені Законом України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. Тривалість
щорічної основної відпустки для надомників, як і
для інших працівників, має становити не менше
ніж 24 календарних дні.
Трудові книжки надомників ведуться в загальному порядку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58.
Запис про прийняття на роботу вноситься роботодавцем не пізніше тижневого строку з дня прий
няття надомника на роботу, при цьому факт вико-
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нання працівником роботи вдома в трудовій
книжці не зазначається (додаток 3).
Відповідно до пункту 2.4.5 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом
Держкомстату України від 28 вересня 2005 р.
№ 286, надомники включаються до облікової
кількості штатних працівників за кожний календарний день як цілі одиниці. На надомника, як і на
інших працівників, заводиться особова справа,
заповнюється особова картка форми № П-2.
Звільнення з роботи надомних працівників
відбувається на загальних підставах, визначених
КЗпП.

Який варіант оформлення обрати?
Під час вибору певного варіанту оформлення відносин з фрілансером враховуються потреби та

Кадровик України
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Додаток 3

Зразок запису про виконання працівником роботи вдома

04

17

05 2017

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фарма-Київ»
Прийнято коректором до відділу зв'язків
громадськістю

інтереси кожної із сторін, умови укладення цивільно-правового та трудового договорів, вид виконуваної фрілансером роботи.
З фінансової точки зору більш вигідним для
роботодавця є укладення цивільно-правового
договору з фрілансером, який є фізичною особою — підприємцем. Це пов’язано з нарахуванням та утриманням єдиного соціального внеску
та податку на доходи фізичних осіб, які здійснюються із заробітної плати найманого працівника або плати за цивільно-правовим договором «звичайної» фізичної особи. У разі
укладення ЦПД з фізичною особою — підприємцем компанія виплачує йому тільки визначену договором плату, а ЄСВ та податки він сплачує самостійно.
Якщо ж порівнювати трудовий договір та
ЦПД, укладений із звичайною фізичною особою,
то витрати на оплату праці будуть майже однаковими, при цьому в разі укладення ЦПД роботодавець економить на відпустках, преміях та інших
додаткових виплатах, не несе ризиків, пов’язаних
з простоєм, оформлює менше документації.
Однак, як вже згадувалось вище, слід бути обережними з укладенням ЦПД, адже якщо такий
договір матиме ключові ознаки трудового, під час
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із

Наказ від 16.05.2017
№ 119-К

перевірки Держпраці, ДФСУ або органами місцевого самоврядування він може бути кваліфікований як трудовий договір, що призведе до накладення штрафу та зобов’язання оформити
працівника в штат. Тому під час вибору варіантів
оформлення праці фрілансерів можна порадити
керуватися такими міркуваннями:
 якщо робота має разовий або тимчасовий
характер, якщо від фрілансера вимагається конкретний, вимірюваний, попередньо узгоджений
результат роботи, а процес її виконання, в деяких
випадках також час і місце виконання, значення
не мають — можна укладати цивільно-правовий
договір;
 якщо робота має постійний або тимчасовий характер і при цьому тісно пов’язана з бізнес-процесами компанії, вимагає від працівника
не тільки результату, а й дотримання робочого
процесу, передбачає складніші за своєю структурою функціональні обов’язки, підпорядкування
штатним працівникам компанії, дотримання
режиму роботи, правил внутрішнього трудового
розпорядку, локальних нормативних актів компанії — положень, політик, правил і процедур
тощо, має укладатися трудовий договір про
надомну роботу. 
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ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Євгеній Губа,

бухгалтер-експерт

Директор підприємства:

трудові відносини

На перший погляд, процедура призначення особи на посаду директора підприємства (наприклад, ТОВ) або його зміни вже не повинна викликати на
практиці жодних нарікань або запитань. Але не все так просто. По-перше,
законодавці постійно змінюють правила гри: починаючи з процедурних вимог
призначення й закінчуючи нормами щодо реєстрації змін. По-друге, така
посадова особа, як директор, з одного боку, має фігурувати в єдиному державному реєстрі як керівник, а з іншого — є працівником, на якого поширюються вимоги трудового законодавства. І до цього часу ці два аспекти між
собою законодавчо не врегульовані. Тому в статті розглянемо не тільки процедурні питання призначення на посаду директора, а й наведемо зразки
документів підприємства, на якому відбувається зміна цієї посадової особи

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань» від 15 травня 2003 р. № 755-IV (далі — Закон № 755);
 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);
 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 про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492
(далі — Інструкція № 492);

40

Кадровик України

ТрудовІ ВІДНОСИНИ

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань (далі — ЄДР);
 Державна фіскальна служба України (далі — ДФСУ);
 Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (далі — ЗІР);
 Товариство з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ).

Процедурні питання призначення
директора
Згідно з нормою частини третьої статті 65
ГКУ для керівництва господарською діяльністю
підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення)
призначає (обирає) керівника підприємства,
який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. При цьому керівник підприємства (наприклад, директор, генеральний директор) відповідно до статуту є його
посадовою особою.
Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через
уповноважені ним органи відповідно до статуту
чи інших установчих документів. Наприклад,
установчим документом ТОВ є статут, що й
зазначено в частині першій статті 82 ГКУ. Утім,
ТОВ може бути створене та діяти й на підставі
модельного статуту (частина 10 ст. 82 ГКУ).
Статут, затверджений власником (засновником) або власниками (засновниками) суб’єкта
господарювання, відповідно до вимог статті 57
ГКУ має містити, зокрема, інформацію про
органи управління підприємством, в т. ч. про
виконавчий орган ТОВ (підприємства). Нап
риклад, у ньому може зазначатися така інформація: «Оперативне керівництво поточною
діяльністю товариства (підприємства) здійснюється директором, який обирається загальними
зборами учасників (засновників)», що в цілому
відповідає вимогам статті 99 ЦКУ, адже саме
там прописано, зокрема, що:
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 загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію й склад;
 виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб;
 назвою виконавчого органу товариства
відповідно до установчих документів або закону
може бути «дирекція» тощо (наприклад, «директор»).
Якщо ж суб’єкт господарювання створюється та діє на підставі модельного статуту, то
згідно з частиною п’ятою статті 56 ГКУ в рішенні про його створення, яке підписується усіма
засновниками, зазначаються відомості про
його найменування, мету та предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження діяльності підприємства на основі
модельного статуту. Модельний статут ТОВ
затверджено постановою КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1182. Особливу увагу в цьому
контексті слід звернути на розділ «Виконавчий
орган Товариства» модельного статуту, згідно з
яким, зокрема:
 виконавчим органом ТОВ, що здійснює
управління його поточною діяльністю, є дирекція (колегіальний орган) або директор (одно
особовий орган). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу
можуть бути особи, які не є учасниками ТОВ;
 дирекція (директор) здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема,
визначаються компетенція виконавчого органу,
порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені ТОВ;
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 дирекція (директор) вирішує всі питання
діяльності ТОВ, крім тих, що належать до
виключної компетенції загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що
належать до виключної компетенції загальних
зборів) до компетенції дирекції (директора);
 дирекція (директор) підзвітна (підзвітний)
загальним зборам і організовує виконання їх
рішень. При цьому директор (генеральний
директор) не може бути одночасно головою
загальних зборів;
 директор (генеральний директор) має
право без довіреності вчиняти юридичні дії від
імені ТОВ. Інші члени дирекції також можуть
бути наділені таким правом.
Утворення виконавчого органу належить до
компетенції загальних зборів учасників (заснов
ників, власників) підприємства (розділ «Загальні
збори» модельного статуту). Їх рішення щодо
призначення директора (як під час створення
підприємства, так і згодом — під час зміни директора) оформлюється протоколом.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 13
частини другої статті 9 Закону № 755 відомості
про керівника юридичної особи мають міститися в ЄДР.
На підставі вимог статті 17 Закону № 755
рішення засновників про створення юридичної
особи або рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про зміни, що
вносяться до ЄДР, подаються підприємством
для державної реєстрації створення юридичної
особи або для державної реєстрації змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться
в ЄДР, відповідно. До речі, згідно з пунктом 6
частини першої статті 15 Закону № 755 рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу,
які містяться в ЄДР, викладається в письмовій
формі, прошивається, пронумеровується та
підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та
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секретарем загальних зборів (у разі ухвалення
такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально
засвідчується (крім випадків, передбачених
законом).
Інакше кажучи, протокол загальних зборів,
згідно з яким вперше призначається або змінюється директор підприємства, подається державному реєстратору*. Після внесення змін до
ЄДР про призначення директора інформація
про нього буде доступна на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України в розділі
«Безкоштовний запит» (https://usr.minjust.gov.
ua/ua/freesearch). Тотожна інформація міститься у виписці (витягу) з ЄДР**, де, зокрема, зазначається прізвище, ім’я та по батькові осіб, які
мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, в т. ч. підписувати договори.

Дані наказу про прийняття на роботу
На підставі рішення загальних зборів про призначення директора, оформленого протоколом,
видається наказ про прийняття особи на роботу.
Питання щодо його підписання, формулювання
змісту та дати видання існують, і виникли вони,
на жаль, з вини законодавців. Для підтвердження цієї тези розглянемо, в яких документах фігурує дата й номер згаданого наказу та які органи
можуть затребувати його для підтвердження
повноважень директора.
Зазначимо, що наказ про прийняття на роботу директора підприємство може складати за
самостійно розробленою формою чи викорис* Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань — це особа, яка перебуває в трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації,
нотаріус.
** Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань затверджено наказом Міністерства юстиції
України від 10 червня 2016 р. № 1657/5.
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тати типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджену
наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової
документації зі статистики праці» від 5 грудня
2008 р. № 489.
Дані наказу про прийняття на роботу директора відображаються, насамперед, у документах (звітності), які подаються до ДФСУ. Зокрема,
вони вказуються в:
 Повідомленні про прийняття працівника
на роботу, наведеному в додатку до Постанови
№ 413 (у графах 7 та 8 таблиці повідомлення
зазначається номер наказу та дата його видання);
 Звіті про суми нарахованої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соціальне страхування до
органів доходів і зборів (форма № Д4, далі —
Звіт з ЄСВ)* (у графі 11 таблиці 5 «Відомості про
трудові відносини осіб» Звіту з ЄСВ вказується
дата початку трудових відносин);
 Податковому розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку (далі —
форма № 1ДФ), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 р.
№ 4 (у графі 6 розділу I таблиці зазначається
дата прийняття на роботу).
Очевидно, що дата прийняття на роботу
директора в наведених вище документах (звітах) має збігатися. Вона також вказується в трудовій книжці (у графі 4 розділу «Відомості про
роботу» наводиться також номер наказу), що
заповнюється на підставі вимог Інструкції № 58.
І хоча в сучасних реаліях зближення вітчизняного кадрового обліку зі світовою практикою його
* Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня
2015 р. № 435.
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ведення норми цієї Інструкції є дещо застарілими, вона є чинною і затверджена нормативноправовим актом, зареєстрованим у Мін’юсті,
а тому має братися кадровиками за основу під
час заповнення трудових книжок.

Наказ про прийняття на роботу:
проблематика
Як випливає зі статті 24 КЗпП, працівник не
може бути допущений до роботи на підприємстві без укладення трудового договору (оформленого наказом чи розпорядженням власника
або уповноваженого ним органу) та повідом
лення про прийняття працівника на роботу, що
подається до ДФСУ. Саме з метою реалізації цієї
законодавчої норми ухвалено Постанову № 413.
У листі Мінсоцполітики щодо форми
повідомлення про прийняття працівника на
роботу від 18 вересня 2015 р. № 14209/0/1415/13 (далі — Лист № 14209) зазначено, що
норми Постанови № 413 стосуються і прийняття
(обрання) на роботу керівників юридичних осіб
(наприклад, директора). У цілому таке твердження Мінсоцполітики відповідає вимогам трудового законодавства, зокрема положенню
статті 24 КЗпП.
Звертаємо увагу на два важливих аспекти.
По-перше, в повідомленні про прийняття працівника на роботу (далі — Повідомлення) в тому
числі зазначається:
 номер наказу або розпорядження про
прийняття на роботу (графа 7);
 дата видання наказу або розпорядження
про прийняття на роботу (графа 8);
 дата початку роботи (графа 9).
По-друге, згідно з вимогами Постанови
№ 413 Повідомлення подається до територіальних органів ДФСУ до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Зважаючи
на це, Мінсоцполітики в листі від 4 серпня
2015 р. № 432/13/155-15 зазначає, що саме до
початку роботи працівника інформація про його
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прийняття має бути подана до ДФСУ або її
територіальних органів. Інакше кажучи, на
думку Мінсоцполітики, дата наказу про прий
няття працівника на роботу та дата початку
роботи працівника не збігаються (графи 8 і 9
Повідомлення) і мають відрізнятися.
Отже, з наказу про прийняття на роботу
(додаток 1, який і візьмемо за приклад), який
видано на підставі даних протоколу, до таблиці
Повідомлення слід внести:
 номер наказу про прийняття на роботу
(5-К);
 дату видання наказу (14 березня 2017 р.);
 дату початку роботи (15 березня 2017 р.).
Але директор, якого звільняють, візувати
такий наказ не має повноважень* (якщо, звісно,
він не є власником підприємства), а новий
директор приступить до виконання своїх
обов’язків тільки наступного дня (звертаємо
увагу, за цією датою (тобто 15 березня 2017 р.)
зміни в керівництві підприємства відобразяться
в ЄДР та ДФСУ).
Отже, якщо керуватися прямою нормою
трудового законодавства, візувати такий наказ
має власник. Адже, як передбачено статтею 24
КЗпП, працівник (директор) може бути допущений до роботи на підприємстві за укладеним
трудовим договором, оформленим наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого
ним органу. Якщо підприємство має кілька
власників, такий наказ, на нашу думку, мають
право підписати всі або ж один з них (наприк
лад, голова загальних зборів (щоправда, вважаємо, це повноваження має бути визначено ще й
статутом)).
Тобто на виконання вимог чинного законодавства (див. вище вимоги ГКУ, ЦКУ, постанови
КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1182) рішення
загальних зборів, оформлене протоколом, під* На практиці нерідко такий наказ підписує саме директор,
якого звільняють. Виходить, що директор призначає директора.
Утім, як ми встановили вище, призначення виконавчого органу
ТОВ (у т. ч. директора) зазвичай є прерогативою загальних зборів.
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писує власник (власники), а на виконання норм
КЗпП наказ про прийняття на роботу також має
право підписати власник. У будь-якому разі за
наведених вище умов:
 норми трудового законодавства не порушуються, і претензій до підприємства з боку
будь-яких контролюючих органів виникнути не
повинно;
 не виникає труднощів під час заповнення
Повідомлення;
 наказ, підписаний власником, приймається різними установами (зокрема, банківськими).
Що стосується записів до трудової книжки, то
пунктом 2.4 Інструкції № 58 передбачено, що всі
записи в трудовій книжці про прийняття на роботу вносяться власником або уповноваженим ним
органом після видання наказу (розпорядження),
але не пізніше тижневого строку, і повинні точно
відповідати тексту наказу (розпорядження). При
цьому згідно з пунктом 2.14 Інструкції № 58 до
трудової книжки працівника відомості про роботу слід вносити з формулюванням «прийнятий»
або «призначений» (додаток 1).
Слід відмітити, що на практиці існують різні
варіанти формулювання змісту наказу та його
підписання. Не виняток, коли наказ про прий
няття на роботу директора підписує одна й та
сама особа двічі: як керівник (який є одночасно
власником) та як найманий працівник, який
ознайомлений з наказом. Часто директор (який
не є власником) сам призначає себе на посаду,
причому до дати вступу на посаду (наприклад,
14 березня 2017 р., а вступає на посаду 15 березня 2017 р.).
Також на практиці трапляються випадки,
коли недержавне підприємство видає наказ
(розпорядження) про прийняття на роботу,
що містить таке формулювання: «Вступаю
на посаду директора» або «Приступаю до
виконання обов’язків директора». У такому
разі наказ підписується особисто директором, а до трудової книжки вноситься запис:
«Вступив на посаду директора» або «Приступив до виконання обов’язків директора».
Кадровик України
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Додаток 1
Зразок наказу про призначення на посаду директора
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЙЛ»
НАКАЗ
14.03.2017

  м. Київ

     № 5-К

Про призначення на посаду директора Бойка О. І.
ПРИЗНАЧИТИ
БОЙКА Олега Івановича на посаду директора ТОВ «СТАЙЛ» з 15 березня 2017 р.*
з оплатою праці згідно зі штатним розписом.
Підстави: 1. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Стайл» від 14.03.2017 № 3.
                  2. Заява Бойка О. І. про призначення на посаду директора від 14.03.2017.
Власник (керівник)

Стець

               І. С. Стець

З наказом ознайомлений
Бойко   О. І. Бойко
14.03.2017

* Або «Прийняти на основне місце роботи Бойка Олега Івановича на посаду директора ТОВ «Стайл» з
15 березня 2017 р. з посадовим окладом 10 000 грн».

Отже, такий наказ потрібно видати 15 березня 2017 р., що буде запізно, наприклад, для
заповнення Повідомлення, яке подається 14
березня 2017 р.
Такий підхід, як і інші варіанти, що трапляються у повсякденному житті, щонайменше заслуговує на увагу. Утім, що стосується підпису та повноважень підписанта, в такому випадку розбіжностей, вважаємо, не уникнути. Інше ж фор
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мулювання в наказі та, відповідно, в трудовій
книжці можливе тільки за наявності роз’яснень з
питань, пов’язаних із порядком ведення та запов
нення трудових книжок, які на підставі пункту 8.1
Інструкції № 58 має право надавати Мінпраці, а на
сьогодні — його правонаступник, яким є Мін
соцполітики України. У будь-якому разі керуватися потрібно нормативно-правовими актами та
наданими на їх основі роз’ясненнями.
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Додаток 2

Зразок запису про призначення на посаду директора

11

15

03 2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «Стайл»
Призначений на посаду директора

Увага!
Кадрова служба підприємства повинна
мати повний перелік документів, пов’язаних
з призначенням (прийняттям) на посаду
директора: крім заяви про прийняття на
роботу (призначення на посаду), протоколу
загальних зборів, наказу про прийняття
(призначення) на посаду та контракту (якщо
його укладено з директором), трудової
книжки (якщо це основне місце роботи),
слід мати ще й додаткові документи: зокрема, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків (за наявності), копію сторінок паспорта, копію документів про освіту тощо.
Разом з тим слід пам’ятати, що під час
укладення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на
роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування
та документи, подання яких не передбачено
законодавством (ст. 25 КЗпП).
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Наказ від 14.03.2017
№ 5-К

Подання Повідомлення
Розглянемо, хто візує Повідомлення та до яких
установ можуть бути подані документи, що підтверджують повноваження директора. Згідно з
вимогами Постанови № 413 Повідомлення подається до територіальних органів ДФСУ до початку
роботи працівника за укладеним трудовим договором одним з таких способів:
 засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства у
сфері електронного документообігу та електрон
ного підпису;
 на паперових носіях разом з копією в елект
ронній формі;
 на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більш ніж із п’ятьма особами.
Повідомлення підписує керівник та головний
бухгалтер (за наявності), воно також завіряється
печаткою підприємства (за наявності).
Враховуючи наведене, якщо на посаду
директора підприємства призначається нова
особа, то проблем з підписанням та поданням
Повідомлення не має виникати: завізувати

Кадровик України
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Повідомлення може керівник, який працює
останній день, та й засоби електронного зв’язку
дають змогу оперативно це зробити (у крайньому разі Повідомлення можна подати на
паперових носіях).
Ситуація ускладнюється, якщо підприємство перебуває на етапі створення, не має засобів електронного зв’язку, а лише установчі
документи (наприклад, статут або діє згідно з
модельним статутом) та протокол загальних
зборів, відповідно до якого ухвалено рішення
про створення підприємства та обрано директора. У такому разі слід звернутися до роз’яснень
відповідних органів. Так, ДФСУ в листі від
2 жовтня 2015 р. № 20929/6/99-99-17-03-0315 зазначає, що:
 інформація про зміну керівника оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора,
в порядку, визначеному Законом № 755;
 стосовно платників податків, відомості про
яких не включаються до ЄДР, інформація про
зміну керівника та (або) головного бухгалтера
оновлюється на підставі уточнених документів та
заяви за формою № 1-ОПП.
У цьому ж листі уточнено, що оскільки надання ДФСУ та її територіальним органам повідом
лення про прийняття працівника на роботу та
порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платників податків регулюється різними правовими актами, повідомлення надається незалежно від надання інформації
про зміну керівника в порядку, визначеному
Законом № 755. Але не зазначає, хто його може
підписати та яким чином подати Повідомлення.
Тому в пригоді стане роз’яснення, що міститься в Листі № 14209, згідно з яким така ситуація
вважається звичайною і не потребує внесення
змін до Постанови № 413. Тому в разі прийняття
керівника на новостворене підприємство
Повідомлення має бути підписане особою, визначеною внутрішніми або установчими документами підприємства. Вважаємо, що це може бути
новопризначений керівник, наприклад, директор.
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Як же подати Повідомлення, якщо дані про
підприємство та його керівника ще не внесено до
ЄДР, і, відповідно, воно ще не перебуває на обліку
контролюючого органу (тобто про таке підприємство в базі ДФСУ немає відомостей)?
Зауважимо, що новостворений бізнес на це не
зважає й іноді ігнорує вимогу ДФСУ та
Мінсоцполітики як нездійсненну. У свою чергу,
контролюючі органи, розуміючи, що законодавчі
акти дещо неузгоджені, намагаються часто-густо
«не помічати» таких «порушень».
Утім, новостворені законослухняні суб’єкти
господарювання все ж намагаються подати
Повідомлення, підписане, наприклад, обраним
керівником — директором особисто, а якщо це не
вдається, надсилають його рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом
вкладеного, щоб мати підтвердження факту
подання Повідомлення (поштова квитанція).
При цьому в Порядку № 413 не зазначено,
яким саме шляхом паперові носії мають бути
доставлені до місця розташування ДФСУ: особисто чи поштою. На думку Державної служби
України з питань праці, викладеної в листі від
3 серпня 2015 р. № 1364/24/21/01/2298-15, цей
факт не виключає можливості надсилання інформації поштовим відправленням із повідомленням
про одержання. У такому випадку датою
Повідомлення буде дата надсилання листа відповідно до поштової квитанції.
Мінсоцполітики в листі від 19 серпня 2015 р.
№ 1069/13/84-15 зазначає, що подання повідом
лення про прийняття працівників за допомогою
підприємств поштового зв’язку Постановою
№ 413 не передбачено. Ми з цим погоджуємося,
утім, надсилання інформації поштовим відправленням і не заборонено…
У категорії 301.01 ЗІР ДФСУ на всі запитання
відповідає: «Виходячи з викладеного, інформування та надання роз’яснень стосовно законодавства про працю належать до компетенції
Мінсоцполітики». Але на одне запитання ДФСУ
все ж відповідає: «Постанова № 413 не містить
посилання на норми подання страхувальником
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повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою». Нагадаємо, що Постанова № 413 не
містить і зворотного посилання про те, що подати
Повідомлення поштовим зв’язком не можна, а
потрібно тільки особисто. У будь-якому випадку
підприємство матиме підтвердження спроби
подання Повідомлення.

Звернення до банку, до акредитованого
центру сертифікації ключів за отриманням ЕЦП
Після внесення змін до ЄДР, зокрема, пов’язаних
зі зміною директора, маючи печатку, підприємство для налагодження своєї повноцінної роботи
насамперед має потурбуватися про відкриття
рахунків у банку (за потреби) та отримання ключів електронного цифрового підпису (далі —
ЕЦП).
Звернення до банку. У пункті 3.2 Інструкції
№ 492 зазначено, що банк відкриває поточний
рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в
цьому банку, на підставі таких документів:
заяви про відкриття поточного рахунку
(додаток 2 до Інструкції № 492). Заяву підписує
керівник юридичної особи, тобто новий директор
або інша уповноважена на це особа;
 копії належним чином зареєстрованого
установчого документа (статуту/засновницького
договору/установчого акта/положення).
Утім, існують певні особливості. Наприклад,
юридичні особи, установчі документи яких
оприлюднені на порталі електронних сервісів,
установчий документ (тобто статут) у паперовій
формі не подають. Тобто банк сам отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх
пошуку за кодом доступу (міститься в «Описі
документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору для проведення реєстраційної дії»), наданого представником юридичної особи. Натомість юридична особа, що
створена та (або) діє на підставі модельного статуту, подає копію рішення про її створення або
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про провадження діяльності на підставі модельного статуту (тобто протокол), підписаний усіма
засновниками;
 картки зі зразками підписів і відбиткою
печатки, завірені нотаріально (додаток 3 до
Інструкції № 492).
Крім того, банк має ідентифікувати особу, яка
від імені суб’єкта господарювання відкриває
поточний рахунок, та підтвердити її повноваження (п. 3.1 Інструкції № 492). Наприклад,
новий директор, який самостійно відкриває
рахунок, має пред’явити паспорт, ідентифікаційний номер та протокол загальних зборів, згідно з
яким його обрано на посаду. Представник підприємства, який відкриває рахунок, додатково
має надати довіреність. Не слід дивуватися, якщо
працівники банку затребують наказ про прийняття на роботу (призначення на посаду)
директора. Так їм простіше ідентифікувати
особу, інформація про яку вже міститься в ЄДР,
у протоколі та паспорті. При цьому на практиці
банківські службовці звертають увагу на те, що
директор завчасно, тобто в день складання протоколу, сам себе призначити не може (він вступить на посаду пізніше, наступного дня). Але в
багатьох випадках такий наказ банки вже не
вимагають (достатньо протоколу).
Звернення за ключами ЕЦП. Для отримання
ключів ЕЦП потрібно звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів (далі — АЦСК).
Правовий статус електронного цифрового підпису визначено Законом України «Про електрон
ний цифровий підпис» від 22 травня 2003 р.
№ 852-IV, який регулює в тому числі відносини,
що виникають у разі використання електронного цифрового підпису. Якщо коротко, то з допомогою отриманого ЕЦП (директора, головного
бухгалтера (за наявності), печатки) здійснюється
його накладання на електронні документи та
звітність, створені в певній системі електронного
документообігу або за допомогою певного програмного забезпечення. Такі документи подаються до різних установ, у т. ч. до ДФСУ, в елект
ронній формі.
Кадровик України
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Наприклад, один із АЦСК, яким скористалося
підприємство, вказує, що порядок отримання
ЕЦП є таким:
 потрібно укласти договір про надання
послуг ЕЦП одним із способів:
паперовий договір: підписати з боку підприємства у двох екземплярах і разом з комплектом
документів подати до АЦСК;
договір в електронному вигляді: ознайомитись з електронним договором, підписаним ЕЦП
АЦСК, на сайті або в системі електронного документообігу. Після цього заповнити та підписати в
одному екземплярі картку приєднання до договору про надання послуг ЕЦП та подати її з
повним комплектом документів адміністратору
реєстрації. Договір підписувати не потрібно. Як і
договір про надання послуг ЕЦП картка приєднання має бути підписана керівником підприємства;
 сплатити рахунок за надання послуг ЕЦП
згідно з прайсом;
 сформувати в системі електронного документообігу заявку на отримання відкритого
ключа: згенерувати особистий ключ та картку
реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП;

 подати адміністратору реєстрації АЦСК
або відокремленого пункту реєстрації комплект
необхідних документів.
Такий комплект необхідних документів подіб
ний до того, що подається до банку (показати статут, надати копію виписки (витягу) з ЄДР або
опис, копію протоколу, копію паспорта та ідентифікаційного номера тощо). Відмітимо, що
обов’язково потрібно подати копії документів про
призначення на посаду кожної особи, на підпис
якої отримується сертифікат (наприклад, керівника, головного бухгалтера):
 копію наказу про призначення або
 копію протоколу загальних зборів.
Насамкінець зазначимо, що електронні звіти
можна відправляти лише після отримання квитанції (додаток 3), яка свідчить про успішне підписання договору «Про визнання електронних
документів» (який також завіряється ЕЦП директора та печаткою підприємства) з боку органів
ДФСУ (категорія 401.02 ЗІР). Термін розгляду
цього договору органами ДФСУ не має перевищувати п’яти робочих днів. У разі зміни директора
він має знову отримати ЕЦП, а підприємству слід
подати до ДФСУ новий договір «Про визнання
електронних документів». 

Додаток 3
Зразок квитанції, отриманої за результатами розгляду договору про визнання
електронних документів, поданого в електронній формі
Квитанція № 2
Підприємство: 40526152 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТАЙЛ»
Документ: J1391004 Договір про визнання електронних документів
26590040526458J1391004100000000110220172659.XML
Реєстраційний номер документа: 9019807731
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО.
Відправник: Центральний портал прийому звітності ДФС України,
версія 2.2.10.20
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Олексій Кравчук,

докт. юридичних наук, доцент, аудитор

Трудовий контракт
У статті розглянуто особливості застосування контрактної форми трудового
договору згідно із законодавством

Поняття «контракт» і «трудовий
договір»
У зарубіжних країнах поняття «трудовий договір» та «трудовий контракт», як правило, вважаються тотожними. Водночас в Україні згідно із
законодавством між ними існує певна відмінність, відповідно до якої поняття «трудовий
договір» є більш широким.
Трудовий договір має укладатися в усіх
випадках використання праці найманих працівників. Трудовий контракт є особливою
формою трудового договору, що передбачає
можливість встановлення за угодою сторін
строку його дії, прав, обов’язків і відповідальності сторін (у т. ч. матеріальної), умов матеріального забезпечення та організації праці працівника, умов розірвання договору, в т. ч.
достроково.
На практиці в багатьох випадках трудовий
договір з працівниками укладається у вигляді
окремого письмового документа, відмінність
якого від контракту в основному полягає в назві
останнього. Окрім того, ще однією відмінністю є
можливість визначати в контракті умови, які не
завжди прийнятні в трудовому договорі — це
строк та додаткові умови (підстави) для розірвання договору.
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Основи законодавчого регулювання
Особливості застосування контрактної форми
трудового договору в трудових відносинах базуються на положеннях статей 21 і 24 КЗпП, а також
Положенні про порядок укладання контрактів
при прийнятті (найманні) на роботу працівників,
затвердженому постановою КМУ від 19 березня
1994 р. № 170 (далі — Положення № 170).
Контракт можна укладати лише у випадках,
прямо визначених законом. Якщо в законі
прямо не передбачено можливості укладення
контракту з відповідною категорією працівників, то укладати контракт не можна. Водночас
завжди існує можливість укласти письмовий
трудовий договір, у якому передбачити всі
питання, що цікавлять роботодавця та найманого працівника. Єдине, що такий трудовий договір не завжди може бути строковим, і в ньому не
можна передбачати додаткових підстав для
звільнення, крім установлених законодавством.

Типові форми контракту
Законодавством не передбачено обов’яз
кової для всіх типової форми контракту. Проте
окремими нормативно-правовими актами для
певних категорій працівників затверджені типові форми контракту. Так, типова форма конт
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ракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затверджена постановою КМУ
від 2 серпня 1995 р. № 597 (далі — Постанова
№ 597). Типова форма контракту з керівником
державного вищого навчального закладу
затверджена постановою КМУ від 5 грудня
2014 р. № 726. Наказом Міністерства культури
України від 2 серпня 2016 р. № 624 затверджена
форма контракту з професійними творчими
працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів
культури.
Для військовослужбовців Збройних сил
України форми контрактів визначені в додатках
до Положення про проходження громадянами
України військової служби у Збройних Силах
України, затвердженого Указом Президента
України від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008,
а для військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації
України — в додатках до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
затвердженого Указом Президента України від
31 липня 2015 р. № 463/2015.
Що стосується приватного бізнесу, то, як
правило, йдеться про можливість укладення
контракту з керівником підприємства. Згідно з
частиною четвертою статті 65 Господарського
кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV
у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального
забезпечення, умови звільнення його з посади,
інші умови найму за погодженням сторін.
У багатьох випадках великі підприємствароботодавці керуються власними нормативними документами, що визначають порядок укладення контракту з працівниками. Наприклад,
така практика існує на підприємствах ПАТ
«Укрзалізниця», у вищих навчальних закладах
тощо.
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У контракті передбачають всі умови, які сторони вважають за необхідне в ньому прописати.
Приблизний зразок контракту можна переглянути, якщо ознайомитися зі згаданими вище
його типовими формами.
Оскільки контракт є формою трудового
договору, в ньому не можна передбачати норм,
що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством. Таке правило
випливає зі статті 9 КЗпП. Окрім того, в пункті 5
Положення № 170 прямо передбачено, що
умови контракту, які погіршують становище
працівника порівняно з чинним законодавством,
угодами і колективним договором, вважаються
недійсними.
Наприклад, не можуть бути передбачені
контрактом продовжена тривалість робочого
часу (закон гарантує максимальну нормальну
тривалість робочого часу 40 годин на тиждень).
У контракті не можуть бути зменшені державні
соціальні гарантії (наприклад, продовжено строки виплати зарплати чи зменшено періодичність
таких виплат, зменшено мінімальну зарплату
або передбачено невиплату тих чи інших визначених законом платежів тощо). Крім того, в
пункті 11 Положення № 170 прямо вказано, що
розмір оплати праці за контрактом не може
бути нижчим, ніж передбачено чинним законодавством, угодами та колективним договором.
У пункті 15 цього Положення зазначається, що
тривалість відпустки працівника не може бути
меншою від встановленої законодавством для
цієї категорії працівників.
Що стосується додаткових підстав для звільнення та строкового характеру контракту — по
суті, вони також можуть розглядатися як норми,
що погіршують правове становище працівників.
Однак практика, в т. ч. судова, виходить з того,
що можливість передбачення цих умов у конт
ракті прямо визначена законодавством.

Момент укладення контракту
Що стосується питання, чи можна прийняти
працівника на роботу без попереднього підпи-
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сання контракту, а підписати його згодом, то це
прямо не заборонено законодавством, але згідно з пунктом 9 Положення № 170 контракт є
підставою для видання наказу (розпорядження)
про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого в контракті за угодою сторін. Тому за
загальним правилом укладення контракту має
передувати прийняттю на роботу. Однак на
практиці цього часто не роблять, і контракт
укладається вже в процесі роботи. Цього варто
уникати, адже якщо до прийняття на роботу
контракт не буде укладено, у разі виникнення
під час його підписання конфлікту між працівником і роботодавцем (наприклад, у разі незгоди працівника з певними умовами контракту)
останній буде, по суті, позбавлений права впливати на умови контракту, оскільки працівника
вже прийнято й допущено до роботи.

Роботодавець оформлює наказ
про прийняття працівника на
роботу за контрактом і на його
підставі подає повідомлення до
Державної фіскальної служби
України
Подібні випадки, як правило, трапляються на
практиці, якщо йдеться про укладення контракту, що потребує узгодження з різними інстанціями (наприклад, контракту із керівником державного чи комунального підприємства). Але,
на наш погляд, роботодавець (орган, що призначає керівника на посаду) також повинен розуміти, що в разі незгоди з певними умовами працівник відмовиться підписувати контракт і залишиться працювати на загальних засадах (тобто
за безстроковим трудовим договором). І навіть
якщо в наказі чи розпорядженні про призначення на посаду було зазначено «за контрактом»,
відсутність контракту означатиме, що роботодавець не матиме аргументів для підтвердження
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своєї позиції в разі виникнення спору з найманим керівником і вирішення його в судовому
порядку. Тому навіть у разі прийняття на роботу
керівника, на нашу думку, доцільно підписувати
контракт до призначення його на посаду й
допуску до роботи.
Можливі також ситуації, за яких контракт
укладається з працівником, який призначається
або переводиться на іншу посаду. Такі контракти також варто підписувати до призначення на
таку нову посаду.

Наказ про прийняття на роботу і контракт
Із наведеної вище норми пункту 9 Положення
№ 170 випливає, що контракт не замінює наказу
про прийняття на роботу, а лише є підставою
для видання такого наказу. Крім того, на те, що
без наказу не обійтися, вказує частина третя
статті 24 КЗпП, згідно з якою працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого
ним органу, та повідомлення центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення
формування та реалізації державної політики з
адміністрування єдиного внеску на загально
обов'язкове державне соціальне страхування
(далі – Державна фіскальна служба України)
про прийняття працівника на роботу в порядку,
визначеному постановою КМУ від 17 червня
2015 р. № 413.
Отже, роботодавець оформлює наказ або
розпорядження про прийняття працівника на
роботу за контрактом і на його підставі подає
повідомлення до Державної фіскальної служби
України, в якому вказується номер наказу або
розпорядження, а не номер контракту. Приклад
формулювання наказу про прийняття на роботу
за контрактом наведено в додатку 1.

Конфіденційність умов контракту
Згідно з пунктом 6 Положення № 170 роботодавець зобов’язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. Особи, які за своїми
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Додаток 1
Приклад наказу про прийняття на роботу за контрактом
НАЙМЕНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НАКАЗ
04.04.2017

   м. Київ

  № 15-К

Про призначення на посаду Петренка С. М.
НАКАЗУЮ:
1. Призначити Петренка Сергія Михайловича на посаду доцента кафедри конструювання інформаційно-технічних систем факультету інформаційно-технічних систем за
контрактом строком з 5 квітня 2017 р. до 4 квітня 2022 р. як обраного за конкурсом.
2. Встановити Петренку С. М. посадовий оклад у розмірі 6832 грн на місяць, надбавку за вчене звання доцента, що становить 15 % посадового окладу, надбавку за
науковий ступінь кандидата наук — 13 % посадового окладу, надбавку за вислугу
років у розмірі 10 % посадового окладу.
Підстава: контракт від 03.04.2017 № 29.
Ректор

Іваненко			

О. В. Іваненко

З наказом ознайомлений
Петренко    С. М. Петренко
04.04.2017

службовими обов’язками мають доступ до
інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її
розголошувати. Однак для працівника такого
обов’язку не встановлено. Зазначеним пунктом
водночас зроблено виняток, згідно з яким вимоги конфіденційності не поширюються на умови
контракту, що регулюються чинним законодавством, та по відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.
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Закінчення строку контракту:
порядок дій
Відповідно до пункту 24 Положення № 170 за
два місяці до закінчення строку чинності конт
ракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк. Як зазначалося вище, строковість — це основна відмінність
контракту від інших форм трудових договорів.

53

Трудовий договір

Для контракту не діятиме правило, визначене
частиною другою статті 391 КЗпП, згідно з яким
трудові договори, що були переукладені один чи
декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.
Тому можна не брати до уваги й положення згаданої частини другої статті 23 КЗпП щодо виняткових випадків, коли дозволяється укладення
строкового трудового договору.
Тому якщо контракт закінчився, роботодавець або звільняє працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору або продов
жує його чи укладає новий контракт. Контракт
продовжується, як правило, шляхом укладення
до нього додаткової угоди. Але в окремих випадках можливе й укладення нового контракту.
Законодавством не встановлено вимоги
щодо видання окремого наказу чи розпорядження роботодавця в разі продовження строку
контракту або в разі його переукладення за тією
ж посадою. Тому необхідність видання такого
наказу (розпорядження) визначається внутрішніми правилами роботодавця. Роботодавцеві
необхідно слідкувати за тим, щоб контракт був
продовжений або переукладений до його закінчення. Якщо строк контракту закінчиться, а працівник продовжуватиме працювати, то в подальшому роботодавець не зможе звільнити його у
зв’язку із закінченням строку контракту. У разі
відмови працівника укласти новий контракт чи
підписати додаткову угоду про продовження
старого «заднім числом» працівник, по суті, стає
таким, що працює за безстроковим трудовим
договором.

Звільнення в разі закінчення контракту
У день закінчення строку контракту працівник може бути звільнений у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 частини
першої ст. 36 КЗпП). Цього дня необхідно провести з працівником повний розрахунок і видати йому трудову книжку. Звертаємо увагу, що в
такому разі працівникам надаються всі гарантії,
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визначені нормами трудового законодавства.
Наприклад, право працівника на використання
відпустки в разі звільнення має бути гарантовано йому навіть тоді, коли термін відпустки перевищує строк контракту (частина друга ст. 3
Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР). У такому випадку
роботодавець повинен надати працівнику можливість вибору: використати відпустку з наступним звільненням в останній день відпустки
(днем звільнення буде останній день відпустки,
причому підстава для звільнення в такому
випадку не змінюється) чи одержати грошову
компенсацію.
Водночас роботодавцеві слід пам’ятати про
необхідність планувати в графіку і надавати відпустки таким чином, щоб працівник мав змогу їх
використати до закінчення кожного робочого
року, а ненадання відпусток повної тривалості
протягом більш як двох років не допускалося.
Якщо ці правила додержуються, то зазвичай під
час звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку контракту проблем, пов’язаних з
наявністю невикористаної відпустки, не виникає.
Приклад формулювання наказу про звільнення у зв’язку із закінченням строку контракту
наведено в додатку 2.

Звільнення жінок пільгових категорій у зв’язку із закінченням строку
трудового договору допускається
лише з обов’язковим працевлаштуванням

Гарантії для жінок пільгових категорій
Згідно зі статтею 184 КЗпП звільнення жінок
пільгових категорій у зв’язку із закінченням
строку трудового договору допускається лише з
обов’язковим працевлаштуванням. Практика
реалізації цієї норми доволі суперечлива (закон
не визначає порядку їх працевлаштування в разі
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Додаток 2
Приклад наказу про звільнення у зв’язку із закінченням строку контракту
НАЙМЕНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НАКАЗ
11.04.2017

  м. Київ

№ 24-К

Про звільнення Григоренко С. В.
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Григоренко Світлану Володимирівну, старшого викладача кафедри
конструювання інформаційно-технічних систем факультету інформаційно-технічних систем, із займаної посади 12 квітня 2017 р. у зв’язку із закінченням строку
контракту за пунктом 2 частини першої статті 36 КЗпП.
2. Виплатити Григоренко С. В. компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки.
Підстава: контракт від 13.04.2016 № 56.
Ректор

Іваненко			

О. В. Іваненко

З наказом ознайомлена
Григоренко   С. В. Григоренко
11.04.2017

звільнення), тому, як правило, роботодавцеві не
варто звільняти таких жінок у зв’язку із закінченням строку договору.
До пільгових категорій законодавець у цьому випадку відносить: вагітних жінок, жінок, які
мають дитину віком до 3 років або до 6 років
(у разі відпустки для догляду за дитиною більшої
тривалості згідно зі ст. 179 КЗпП), а також одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років
(дитину-інваліда віком до 18 років), а також осіб,
що перелічені в статті 1861 КЗпП.
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Звільнення з підстав, передбачених
контрактом
Відповідно до пункту 21 Положення № 170 у
разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця з підстав, установлених у контракті,
але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8
статті 36 КЗпП з урахуванням гарантій,
визначених чинним законодавством і конт
рактом.
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Наприклад, розірвання контракту з керівником державного підприємства відповідно до
типової форми, затвердженої Постановою
№ 597, є можливим, зокрема, у разі порушення
порядку здійснення розрахунків в іноземній
валюті; у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості; у разі
якщо в трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів
дебіторської заборгованості підприємства, яке
за загальним підсумком зазначених кварталів не
супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
підприємства.
Однак типові форми контрактів не завжди
передбачають конкретизацію підстав для звільнення, залишаючи це питання на розсуд сторін
контракту.
Водночас і роботодавцю, і працівнику під
час укладення контракту доцільно детально
розглядати підстави для звільнення, що вносяться до нього. Кожна зі сторін прагне при
цьому убезпечити себе: роботодавець намагається забезпечити себе ефективним інструментом для захисту на випадок порушення своїх
інтересів, а працівник — убезпечитись від необґрунтованого звільнення. Тому підстави для
розірвання договорів слід прописувати конкретно й чітко.
Слід пам’ятати, що стаття 43 Конституції
України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР
гарантує громадянам захист від незаконного
звільнення. Тому роботодавцям не варто зловживати звільненням з підстав, передбачених
контрактом. Якщо йде мова про конфліктну
ситуацію, і працівник з таким звільненням не згоден, доцільно розглянути питання щодо можливості його звільнення за угодою сторін чи за
власним бажанням.
Якщо йдеться про прийняття на роботу посадових осіб (наприклад, керівника), то сторонам
контракту необхідно пам’ятати про наявність
такої підстави для звільнення, як припинення
повноважень посадових осіб (п. 5 частини пер-
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шої ст. 41 КЗпП). Згідно зі статтею 44 КЗпП у
такому випадку працівникові виплачується
вихідна допомога в розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку. У контракті сторони можуть передбачити й більший розмір
вихідної допомоги.
Звільняючи особу з підстави, передбаченої
контрактом, за пунктом 8 статті 36 КЗпП необхідно мати докази наявності такої підстави, на які
доцільно послатися в наказі про звільнення.
Необхідно також переглянути контракт (в оригіналі) та переконатися, що він містить підпис працівника, а також проаналізувати, чи справді підпадає встановлений факт під сформульовану в
контракті підставу для звільнення. Крім того,
контрактом може бути передбачено виплата
вихідної допомоги, крім обов’язкової, що визначена статтею 44 КЗпП.
Особа, яка звільняється, має бути ознайомлена з наказом, і на її вимогу вона має право одержати копію наказу про звільнення (ст. 47 КЗпП).
Дата видачі копії наказу про звільнення має бути
зафіксована, адже від неї залежать строки давності звернення до суду (в разі виникнення спору
щодо законності звільнення, ст. 233 КЗпП).
Приклад формулювання наказу про звільнення з
роботи з підстави, передбаченої контрактом,
наведено в додатку 3.

Загальні підстави для звільнення
На працівника, який працює за контрактом,
поширюються положення трудового законодавства, тому він може бути звільнений і на
передбачених ним підставах. Якщо йдеться про
звільнення з ініціативи працівника, необхідно
пам’ятати, що контракт — це строковий трудовий договір, тому звільнення за власним бажанням можливо лише з поважних причин (їх перелік не є вичерпним). Підставою для звільнення в
цьому випадку буде не стаття 38, а стаття 39
КЗпП — розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.
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Додаток 2
Приклад формулювання наказу про звільнення з роботи з підстави,
передбаченої контрактом
НАЙМЕНУВАННЯ УСТАНОВИ
НАКАЗ
18.04.2017

  м. Київ

№ 124-К

Про звільнення Латенка М. О.
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Латенка Михайла Олександровича, директора Державного науково-виробничого підприємства «Альфа», у зв’язку з порушенням порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті (акт позапланової невиїзної перевірки Державного
науково-виробничого підприємства «Альфа», проведеної Головним управлінням
Державної фіскальної служби України в м. Києві від 7 квітня 2017 р. № 12345678),
19 квітня 2017 р. із займаної посади за пунктом 8 частини першої статті 36 КЗпП.
2. Начальнику відділу кадрів та головному бухгалтеру Державного наукововиробничого підприємства «Альфа» провести розрахунок та виплатити Латенку М. О. компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки й видати йому трудову книжку в день звільнення.
Підстава: контракт від 14.07.2016 № 69.
Міністр

              Ткаченко			

В. М. Ткаченко

З наказом ознайомлений
Латенко М. О. Латенко
18.04.2017

Окрім того, працівник може бути звільнений
з усіх підстав, передбачених статтями 40 та 41
КЗпП: наприклад, за скороченням штатів, за
прогул без поважних причин, за появу на роботі
в нетверезому стані тощо. Працівник, який працює за контрактом, може також бути звільнений
за угодою сторін (п. 1 частини першої ст. 36
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КЗпП), за переведенням на інше підприємство
(п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП).
Проте в усіх випадках звільнення проводиться з дотриманням правил, передбачених законодавством (наприклад, надання письмових пояснень працівником, одержання згоди профспілки
тощо). 
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«Нетрудове» законодавство в роботі кадровика

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Законодавство про

охорону праці

Законодавство про охорону праці тісно пов’язане із законодавством про
працю та фактично є його складовою, про що свідчить наявність розділу
«Охорона праці» у КЗпП та згадування питань охорони праці в деяких інших
його статтях. Разом з тим ці питання (а з ними доводиться стикатися й кадровикам) визначені також спеціальними законодавчими та іншими нормативноправовими актами, які на доповнення до КЗпП регулюють їх детальніше. Тож
у статті розглянемо ці нормативно-правові акти та з’ясуємо, які ж саме питання охорони праці вони унормовують, приділивши особливу увагу насамперед
тим, які найбільше стосуються роботи кадровиків

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон
№ 2694);
 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою
КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі — Порядок № 442);
 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок
№ 246);
 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці,
затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41 (далі —
Методичні рекомендації № 41);
 Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. № 255 (далі — Типове положення
№ 255);
 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня
2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15);
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 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Комітетом по нагляду за охороною праці від
9 січня 1998 р. № 4 (далі — Правила № 4);
 Випуск 1 «Професії працівників, 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 (далі — КП);
 нормативно-правові акти (далі — НПА).

Складові законодавства про охорону
праці
Основним законодавчим актом у сфері охорони
праці, крім КЗпП, є Закон № 2694, який:
 визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової
діяльності, належні, безпечні та здорові умови
праці;
 регулює за участю відповідних органів
державної влади відносини між роботодавцем і
працівником з питань безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища;
 встановлює єдиний порядок організації
охорони праці в Україні.
Визначення поняття «охорона праці» наведено в статті 1 Закону № 2694, згідно з якою охорона праці — це система правових, соціальноекономічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів та засобів, спрямованих на збереження
життя, здоров’я й працездатності людини в процесі трудової діяльності.
Згідно зі статтею 3 Закону № 2694 законодавство про охорону праці складається з цього
Закону, КЗпП, Закону України «Про загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV та
прийнятих відповідно до цих законів НПА.
Зокрема, можна виділити такі основні нормативні акти:
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 Типове положення № 255;
 Типове положення № 15;
 Положення про розробку інструкцій з
охорони праці, затверджене наказом Міні
стерства праці та соціальної політики України,
Комітетом по нагляду за охороною праці від
29 січня 1998 р. № 9;
 Рекомендації щодо побудови та впровадження системи управління охороною праці,
затверджені наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 22 лютого 2008 р.
№ 35;
 Порядок № 442;
 Методичні рекомендації № 41;
 Порядок № 246;
 Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, затверджене наказом Держгірпром
нагляду від 24 березня 2008 р. № 53;
 Порядок розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232.
Крім того, для окремих видів економічної
діяльності або для окремих виробництв можуть
бути ухвалені галузеві НПА з метою деталізації
окремих питань охорони праці у певних галузях
(наприклад, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці в закладах, установах, організаціях, під-
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приємствах, підпорядкованих Міністерству
освіти і науки України, затверджене наказом
Міністерства освіти і науки України від 18 квітня
2006 р. № 304).

Створення служби охорони праці
Кадровикам, оскільки вони, як правило, беруть
участь у розробленні таких організаційних документів підприємства, установи, організації
(далі — підприємство), як штатний розпис,
положення про структурні підрозділи, посадові
інструкції тощо, під час роботи можуть стати в
пригоді стаття 14 Закону № 2694 стосовно
обов’язків працівника щодо додержання вимог
НПА з охорони праці та стаття 15 Закону № 2694
щодо порядку створення на підприємстві служби охорони праці. Зокрема, згідно зі статтею 15
Закону № 2694 на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб відповідно до Типового
положення № 255 має бути створена служба
охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих
менше 50 осіб функції служби охорони праці
можуть виконувати в порядку сумісництва
особи, які мають відповідну підготовку, а з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання
функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах,
які мають відповідну підготовку.
У разі створення служби охорони праці на
конкретному підприємстві згідно з пунктом 1.2
Типового положення № 255 з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів
роботодавець зобов’язаний:
 розробити та затвердити положення про
службу охорони праці підприємства,
 визначити структуру служби охорони
праці, її чисельність, основні завдання, функції та
права її працівників відповідно до законодавства.
Згідно з пунктом 1.5 Типового положення
№ 255 у службі охорони праці назви посад (про-

60

фесій) установлюються відповідно до КП, а кваліфікаційні вимоги — відповідно до розділу 1
«Професії керівників, професіоналів, фахівців та
технічних службовців» Випуску 1 ДКХП.
Зокрема, на сьогодні КП та Випуском 1 ДКХП
передбачено такі основні посади для працівників служби охорони праці з відповідними кодами КП та кваліфікаційними вимогами:
 начальник відділу охорони праці (код КП
1232) — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи
з охорони праці — не менше двох років;
 інженер з охорони праці (код КП 2149.2) —
повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи
(для інженера з охорони праці ІІ, І категорії та
провідного — додатково підвищення кваліфікації та стаж попередньої роботи за нижчою категорією 1–2 роки).

Завдання та обов’язки працівників
служби охорони праці
Основні завдання та обов’язки працівників
служби охорони праці, а також їх права та відповідальність визначаються на основі кваліфікаційних характеристик певних професій, а також
згідно з такими розділами Типового положення
№ 255:
 розділ 2 «Основні завдання служби охорони праці»;
 розділ 3 «Функції служби охорони праці»;
 розділ 4 «Права працівників служби охорони праці».
Зокрема, згідно з їх кваліфікаційними характеристиками, наведеними у Випуску 1 ДКХП:
 начальник відділу охорони праці: організовує та координує роботи з охорони праці на
підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і
нормативно-правових актів з охорони праці,
проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничому травматизму, професійним
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і виробничо обумовленим захворюванням,
заходів зі створення здорових і безпечних умов
праці на підприємстві, за наданням робітникам
установлених пільг і компенсацій за умовами
праці тощо;
 інженер з охорони праці: здійснює конт
роль за додержанням у підрозділах підприємства
законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці. Вивчає
умови праці на робочих місцях, готує і вносить
пропозиції щодо розроблення й впровадження
більш досконалих конструкцій обгороджувальної
техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв,
інших засобів захисту від впливу небезпечних і
шкідливих виробничих факторів тощо.
Що стосується обов’язків у сфері охорони
праці інших працівників підприємства (які не
належать до служби охорони праці), то відповідно
до статті 14 Закону № 2694 вони зобов’язані:
 дбати про особисту безпеку та здоров’я,
а також про безпеку та здоров’я оточуючих
людей у процесі виконання будь-яких робіт чи
під час перебування на території підприємства;
 знати й виконувати вимоги нормативноправових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 проходити у встановленому законодавством порядку попередній та періодичні медичні огляди;
 нести безпосередню відповідальність за
порушення зазначених вимог.

Обов’язкові медичні огляди
Як правило, у взаємодії зі службою охорони
праці кадровику доводиться вирішувати різні
питання охорони праці під час оформлення
прийняття на роботу нових працівників та у
процесі їх трудової діяльності на підприємстві.
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Наприклад, щоб бути прийнятим на роботу за
певними професіями або на певні посади, особи
мають пройти попередній медичний огляд.
Зокрема, згідно зі статтею 17 Закону № 2694
роботодавець зобов’язаний за свої кошти
забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на
роботу) і періодичних (протягом трудової
діяльності) медичних оглядів працівників,
зайнятих на:
 важких роботах;
 роботах із шкідливими чи небезпечними
умовами праці;
 роботах, де є потреба у професійному
доборі,
а також щорічного обов’язкового медичного
огляду осіб віком до 21 року.
Перелік шкідливих та небезпечних факторів
виробничого середовища і трудового процесу,
при роботі з якими обов’язковий попередній
(періодичні) медичний огляд працівників, міститься в додатку 4 до пункту 2.6 Порядку № 246,
і включає, наприклад, відповідні хімічні речовини та їх сполуки й елементи, складні хімічні
суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення, промислові аерозолі, біологічні
фактори, фізичні фактори тощо. Перелік робіт,
для виконання яких є обов’язковим попередній
(періодичні) медичний огляд працівників, міститься в додатку 5 до пункту 2.6 Порядку № 246.
Перелік робіт, де є потреба у професійному
доборі, затверджено наказом МОЗ України та
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р. № 263/121
(далі — Перелік № 263/121).
Разом з тим конкретні категорії осіб на певному підприємстві, під час прийняття на роботу
яких потрібен висновок медичної комісії, відповідно до пункту 2.2 Порядку № 246 визначаються закладом державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно за заявкою роботодавця
(його представника), за участю представника
первинної профспілкової організації або упов
новаженої працівниками особи в спеціальному
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Конкретні категорії осіб на певному підприємстві, під час прийняття на роботу яких потрібен висновок медичної комісії визначаються
закладом державної санітарноепідеміологічної служби щорічно
за заявкою роботодавця

Акті визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за відповідною формою.

Вступний інструктаж
Згідно зі статтею 29 КЗпП до початку роботи за
укладеним трудовим договором роботодавець,
серед іншого, зобов’язаний проінструктувати
працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці. Аналогічні вимоги щодо
інформування працівника під час прийняття на
роботу передбачені і пунктом 3.2 Порядку
№ 246.
Інформування (інструктування) працівника
здійснюється у формі вступного інструктажу,
який відповідно до пункту 6.3 Типового положення № 15 має проводитися з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу
роботи та посади.
Крім того, проведення вступного інструктажу з охорони праці передбачено і серед
функцій служби охорони праці підприємства
згідно з пунктом 3.5 Типового положення
№ 255. Розділом 4 Типового положення № 255
передбачено й право служби охорони праці
вимагати відсторонення від роботи осіб, які не
пройшли передбачених законодавством
медичного огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань і не мають допуску до відпо-
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відних робіт або не виконують вимоги НПА з
охорони праці.
Результати інструктажу фіксуються в спеціальному Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Крім того, відповідно до пункту 6.3 Типового положення № 15
документальним підтвердженням проведення
вступного інструктажу має бути й запис про
проведення вступного інструктажу з охорони
праці в наказі про прийняття на роботу.

Навчання з питань охорони праці
Відповідно до пункту 3.2 Типового положення
№ 15 на підприємствах має затверджуватися
Положення про навчання з питань охорони
праці конкретного підприємства. Згідно з пунктом 3.3 Типового положення № 15 організацію
навчання та перевірки знань з питань охорони
праці працівників на підприємстві здійснюють
фахівці служби кадрів або інші спеціалісти, яким
роботодавцем доручена організація цієї роботи.
Навчання з питань охорони праці звичайних
працівників слід відрізняти від спеціального
навчання, яке згідно з пунктом 4.1 Типового
положення № 15 мають проходити щорічно
разом з перевіркою знань НПА з охорони праці
посадові особи та інші працівники, зайняті на
роботах, зазначених у:
 Переліку робіт з підвищеною небезпекою,
затвердженому наказом Держн агляд охо
ронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15;
 Переліку № 263/121.
Крім того, розділом 5 Типового положення
№ 15 передбачено навчання під час прийняття
на роботу та періодично (один раз на три роки)
посадових осіб окремих категорій, перелік
посад яких наведено в додатку 3 до Типового
положення № 15, наприклад:
 керівники, заступники керівників, головні
спеціалісти, керівники основних виробничих та
технічних служб підприємств, установ і організацій, об’єднань підприємств незалежно від
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форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією
безпечного ведення робіт;
 керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних
відділів, які займаються проведенням експертизи
проектно-конструкторської документації, на яку
поширюються вимоги нормативно-правових
актів з охорони праці, а також ті, які виконують
розробки з питань охорони праці;
 керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність
за організацію безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці, керівники та штатні викладачі навчальних закладів,
які здійснюють навчання з питань охорони праці
посадових осіб;
 майстри та інструктори виробничого
навчання, керівники виробничої практики та
інші посадові особи, які викладають питання
охорони праці, безпечного ведення робіт або
проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами тощо.

Перевірка знань з питань охорони
праці
Після навчання проводиться перевірка знань з
питань охорони праці за НПА з охорони праці,
додержання вимог яких входить до функціональних обов’язків певних працівників. З цією
метою згідно з пунктом 3.10 Типового положення № 15 на підприємстві створюється комісія з
перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом
керівника.
Відповідно до пункту 3.14 Типового положення № 15 результат перевірки знань з питань
охорони праці з робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному
доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони
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праці. Особам, які під час перевірки знань з
питань охорони праці виявили задовільні
результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При цьому
в протоколі та посвідченні в стислій формі
зазначається перелік основних НПА з охорони
праці та з безпечного виконання конкретних
видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов
перевірку знань. Видача посвідчень за результатами навчання і перевірки знань з питань
охорони праці є обов’язковою лише тим працівникам, які виконують роботи підвищеної
небезпеки. Відомості про видачу посвідчень
вносяться до Журналу видачі посвідчень з охорони праці.
У разі незадовільних результатів перевірки
знань з питань охорони праці працівники
протягом одного місяця повинні пройти
повторне навчання та повторну перевірку
знань. При цьому роботодавець має право
притягнути працівника до дисциплінарної
відповідальності (наприклад, оголосити догану), оскільки відповідно до статті 14 Закону
№ 2694 кожний працівник повинен знати та
виконувати вимоги нормативно-правових
актів з охорони праці.
Якщо працівник не пройшов повторної перевірки знань, він може бути переведений на іншу
роботу, виконання якої не потребує проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці, або може бути звільнений у встановленому порядку з роботи.

Первинний інструктаж
Після проходження навчання та перевірки знань
з питань охорони праці безпосередній керівник
робіт проводить новоприйнятому працівнику
первинний інструктаж з питань охорони праці.
Зокрема, у пункті 6.4 Типового положення № 15
зазначено, що первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з таким працівником:
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 новоприйнятим (постійно чи тимчасово)
на підприємство або до фізичної особи, яка
використовує найману працю;
 який переводиться з одного структурного
підрозділу підприємства до іншого;
 який виконуватиме нову для нього роботу;
 відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві тощо.
У подальшому в процесі роботи з працівником можуть проводитися й інші види інструктажів: повторний, позаплановий та цільовий.
Первинний інструктаж, як і інші види інструктажів, крім вступного, завершуються перевіркою
знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою
набутих навичок безпечних методів роботи особою, яка проводила інструктаж.
Згідно з пунктом 6.10 Типового положення
№ 15 про проведення первинного, повторного,
позапланового та цільового інструктажів працівників та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу
реєстрації інструктажів з питань охорони праці
на робочому місці.
Для виконання окремих робіт може виникнути потреба в оформленні наряду-допуску.
У такому разі цільовий інструктаж реєструється
в наряді-допуску, але необов’язково — в журналі реєстрації інструктажів. Відповідні відомості
вносяться також до Журналу реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки.

Стажування (дублювання)
Після проходження первинного інструктажу
новоприйняті працівники згідно з пунктом 7.1
Типового положення № 15 до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених працівників пройти:
 стажування (набуття особою практичного
досвіду виконання виробничих завдань і
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обов’язків на робочому місці підприємства після
теоретичної підготовки до початку самостійної
роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця) протягом не менше 2–15 змін
або
 дублювання (самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов’язків на
робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов’язковим проходженням проти
аварійного і протипожежного тренувань) протягом не менше шести змін.
Стажування або дублювання проводиться,
як правило, під час професійної підготовки на
право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених НПА з охорони
праці.
Крім того, працівники, функціональні
обов’язки яких пов’язані із забезпеченням без
аварійної роботи об’єктів підвищеної небезпеки
або з виконанням окремих робіт підвищеної
небезпеки (теплові та атомні електричні станції,
гірничодобувні підприємства, інші подібні
об’єкти, порушення технологічних режимів яких
становить загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку самостійної
роботи повинні проходити дублювання з
обов’язковим проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань відповідно до плану ліквідації аварій. При цьому працівник, який проводить стажування (дублювання), не має права залишити без нагляду
працівника, який проходить стажування (дублювання).
У той же час згідно з пунктом 7.5 Типового
положення № 15 роботодавцю надається право
своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має
стаж роботи за відповідною професією не
менше трьох років або переводиться з одного
підрозділу до іншого, де характер роботи та тип
обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються. Ця обставина має зазначатися в наказі про прийняття на роботу або про переведення
до іншого структурного підрозділу.
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Допуск до самостійної роботи
Новоприйнятий працівник відповідно до пункту 7.9 Типового положення № 15 після закінчення стажування (дублювання) та в разі задовільних результатів перевірки знань з питань охорони
праці наказом (розпорядженням) роботодавця
(або керівника структурного підрозділу) допускається до самостійної роботи, про що робиться
запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці, форма якого
наведена в додатку 6 до пункту 6.10 Типового
положення №15).
Якщо працівник не оволодів необхідними
виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, стажування (дублювання) новим
наказом може бути продовжено на термін не
більше двох змін.
Також слід зазначити, що допуск до окремих
видів робіт, крім зазначених НПА з охорони праці
«загального характеру», може також регулюватися НПА більш вузького характеру, наприклад
Правилами № 4. Зокрема, пункт 1.2 Правил № 4
містить визначення такого поняття, як «роботи
спеціальні», тобто роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці. До зазначених робіт допускаються особи, які пройшли
спеціальне навчання та перевірку знань з безпечних методів і прийомів виконання спеціальних
робіт і мають у кваліфікаційному посвідченні відповідний запис. Згідно із зазначеним, пунктом
6.7.48 Правил № 4, наприклад, передбачено, що
до електрозварювальних робіт допускаються
робітники, не молодші 18 років, які пройшли:
 медичний огляд;
 спеціальну підготовку;
 перевірку теоретичних знань і практичних
навиків, знань інструкцій з охорони праці та
 мають кваліфікаційне посвідчення із записом про допуск на виконання цих робіт, спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)
та щорічну перевірку знань з одержанням спеціального посвідчення згідно з вимогами Правил
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пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від
30 грудня 2014 р. № 1417.
Крім того, згідно з пунктом 2.1.3 Правил № 4
працівники, які обслуговують електроустановки, зобов’язані:
 знати ці Правила відповідно до займаної
посади чи роботи, яку вони виконують;
 мати відповідну групу з електробезпеки
згідно з вимогами цих Правил.

Атестація робочих місць за умовами
праці
На підприємствах, де певні виробничі процеси
пов’язані з важкими та небезпечними умовами
праці, для надання пільг працівникам, зокрема у
сфері пенсійного забезпечення, має проводитися
атестація робочих місць за умовами праці. Така
атестація проводиться на виконання вимог статей
7 та 13 Закону № 2694 та відповідно до Порядку
№ 442 і Методичних рекомендацій № 41.
Згідно зі згаданими НПА для проведення атестації робочих місць за умовами праці мають бути:
 створені відповідні комісії;
 вивчені виробничі чинники;
 прийняті рішення щодо надання пільг
окремим працівникам.
Відповідні заходи, у здійсненні яких беруть
участь служба охорони праці та кадрова служба, мають оформлюватися наказами по підприємству.
Атестація робочих місць за умовами праці має
проводитися не рідше одного разу на п’ять років,
а її періодичність детальніше має встановлюватися підприємством у колективному договорі.
Також у разі змін у чинному законодавстві, а
також докорінної зміни умов і характеру праці з
ініціативи роботодавця, профспілкового комітету,
трудового колективу або його виборного органу
тощо може проводитися позачергова атестація,
проведення якої регулюється й оформлюється
розпорядчими документами підприємства. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Чи можна залучати вагітних жінок до роботи у святкові дні?

Насамперед зауважимо, що згідно з
частиною першою статті 73 КЗпП
святковими вважаються:
 1 січня — Новий рік;
 7 січня — Різдво Христове;
 8 березня — Міжнародний жіночий день;
 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
 9 травня — День Перемоги;
 28 червня — День Конституції України;
 24 серпня — День Незалежності України;
 14 жовтня — День захисника України.
Робота в такі дні не проводиться. Проте в
цій статті йдеться також про неробочі дні, під
час яких робота на підприємствах також не
виконується. До них належать:
 Різдво Христове — 7 січня;
 Пасха (Великдень) — цього року припадає на 16 квітня;
 Трійця — у поточному році припадає на
4 червня.
Окрім цього, за поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, роботодавці мають право
надавати особам, які сповідують ці релігії, до
трьох днів відпочинку протягом року для
святкування їхніх великих свят із відпрацюванням за ці дні.
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Законодавством заборонено виконання
роботи у святкові та неробочі дні. Разом з тим
робота в ці дні може проводитися, але тільки
за наявності підстав, передбачених частиною
четвертою статті 73 КЗпП, а саме:
 для виконання робіт, які неможливо
припинити з виробничо-технічних умов (безперервно працюючі підприємства);
 для виконання робіт, необхідних для
обслуговування населення.
У святкові дні залучення працівників до роботи допускається у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 КЗпП, тож у ці дні допускається та сама робота, що й у вихідний день.
У виняткових випадках, визначених частиною другою цієї статті, залучення окремих
працівників до роботи в такі дні допускається
лише з дозволу профспілки. Це може відбуватися в таких випадках:
 для відвернення або ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
 для відвернення нещасних випадків, які
ставлять або можуть поставити під загрозу життя
чи нормальні життєві умови людей, призвести
до загибелі або псування майна;
 для виконання невідкладних, наперед не
передбачених робіт, від негайного виконання
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яких залежить у подальшому нормальна
робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів;
 для виконання невідкладних вантажнорозвантажувальних робіт з метою запобігання
або усунення простою рухомого складу чи
скупчення вантажів у пунктах відправлення та
призначення.
Працівник, якого роботодавець залучатиме
до роботи у святковий або неробочий день,
повинен виконувати лише роботи, передбачені
умовами трудового договору. Якщо його залучають для виконання будь-якої іншої роботи,
він має право відмовитися її виконувати.
Нагадаємо, що законодавством передбачені певні категорії працівників, яких навіть у
виняткових випадках заборонено залучати до

роботи у вихідний день. До них належать
вагітні жінки, про які і йдеться в запитанні.
Незважаючи на те, що статтею 176 КЗпП
передбачено недопущення залучення таких
жінок до робіт саме у вихідні дні, на думку
автора, ця норма також поширюється і на
святкові й неробочі дні. Адже у святкові дні, як
зазначалося вище, допускаються роботи із
залученням працівників у випадках та в порядку, визначених статтею 71 КЗпП, якою, власне,
і встановлено заборону залучення вагітних
жінок до роботи в ці дні.
Разом з тим зауважимо, що прямої норми,
яка б прирівнювала святкові й неробочі дні до
вихідних, немає, хоча, на думку автора, вони
подібні за своїм статусом, адже зазвичай робота в ці дні не проводиться.

Чи продовжується строк попередження про звільнення за власним
бажанням на період, вказаний у листку непрацездатності?

Розірвати трудовий договір, укладений безстроково, працівник має право.
Ця норма передбачена частиною першою статті 38 КЗпП. Але для правомірного припинення трудових відносин необхідно попередити роботодавця про свій намір письмово за
два тижні. Згаданого порядку слід дотримуватися в разі, якщо відсутні поважні причини для
розірвання договору. На практиці це відбувається шляхом написання працівником заяви про
звільнення.
Двотижневий строк відлічується згідно з
нормами статті 2411 КЗпП, у якій зазначено,
що строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня. Зауважимо,
що цей строк обчислюється з дати фактичного попередження роботодавця, яка може збігатися з датою, вказаною в заяві, а може й не
збігатися. Отже, якщо працівник подає заяву
про звільнення у вівторок 4 квітня, а керівник
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її візує в середу 5 квітня, то й звільнення працівника відбудеться в середу, проте через два
тижні — тобто 19 квітня.
Про продовження двотижневого строку
попередження про звільнення за власним
бажанням у статті 38 КЗпП не йдеться. Поняття
«продовження строку» вживається в трудовому законодавстві: зокрема, його можна застосовувати в розрізі статті 27 та статті 80 КЗпП,
в яких йдеться про строк випробування під
час прийняття на роботу та продовження
щорічної відпустки. Якщо поняття «продов
ження строку» застосовується до змісту статті
27 КЗпП, то мається на увазі продовження
строку випробування, яке може відбуватися,
якщо працівник був відсутній на роботі з будьяких причин. Те саме стосується продовження
щорічної відпустки в разі її збігу з тимчасовою
непрацездатністю. При цьому про строк попередження про звільнення не йдеться.
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Водночас нагадаємо, що звільнення за
статтею 38 КЗпП належить до розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Як
відомо, вона не містить обмежень щодо звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності. Заборона щодо звільнення в
такий період передбачена статтями 40 (крім
звільнення за пунктом 5 цієї статті) та 41 КЗпП,
які кваліфікуються як розірвання трудового
договору з ініціативи роботодавця.
Зважаючи на викладене, звільнення працівника за статтею 38 КЗпП у період тимчасової непрацездатності вважатиметься правомірним на відміну від продовження строку
попередження про звільнення за власним
бажанням.
Крім цього, оскільки працівник, який захворів перебуваючи з підприємством у трудових
відносинах, є застрахованою особою, допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з не-

щасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується незалежно
від звільнення застрахованої особи в період
втрати працездатності, в порядку та розмірах,
встановлених законодавством (п. 2 ст. 22
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV).
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, здійснюється за рахунок коштів
роботодавця в порядку, встановленому КМУ,
а починаючи з шостого дня непрацездатності —
Фондом соціального страхування України застрахованим особам за весь період до відновлення працездатності або до встановлення
медико-соціальною експертною комісією
інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Яка дата видачі листка непрацездатності має бути вказана на його
лицьовому боці — дата початку непрацездатності чи дата його видачі
особі на руки?
Датою видачі листка непрацездатності, яка вказується на його лицьовому
боці, вважається дата початку непрацездатності.
Законодавством визначено, що рішення про
призначення матеріального забезпечення за
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), приймається комісією із соціального страхування (ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV). Комісія
(за її наявності на підприємстві) або уповноважений із соціального страхування контролює
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правильність нарахування та своєчасність
виплати матеріального забезпечення, приймає
рішення про відмову в його призначенні, припинення виплати (повністю або частково), розглядає підставу та правильність видання листків
непрацездатності та інших документів, згідно з
якими надається матеріальне забезпечення.
Одним із обов’язків комісії (уповноваженого)
із соціального страхування є перевірка правильності видання й заповнення листків непраце
здатності та інших документів, згідно з якими
надається матеріальне забезпечення.
Порядок та умови видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, регулює Інструкція про порядок видачі
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документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 13
листопада 2001 р. № 455 (далі — Інструкція
№ 455). Згідно з п. 1.6 цієї Інструкції документи,
що засвідчують тимчасову непрацездатність,
видаються лікуючим лікарем (фельдшером) у
разі пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного.
Разом з тим порядок заповнення листка
непрацездатності визначено Інструкцією про
порядок заповнення листка непрацездатності,
затвердженою наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці України,
ФСС з ТВП, ФСС від НВ від 3 листопада 2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція
№ 532). Бланк листка непрацездатності складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків. Корінець і лицьовий бік заповнюються в медичному закладі, але на підприємство
листок непрацездатності надходить без корінця, а
тому дату видачі листка непрацездатності комісія
або уповноважений із соціального страхування
може бачити лише на лицьовому боці бланка,
який заповнює лікуючий лікар або молодший
медичний працівник із медичною освітою.
Водночас зауважимо, що відповідно до пункту 2.5 Інструкції № 455 листок непрацездатності
в разі захворювання, травми, в т. ч. побутової,
видається в день установлення непрацездатності, тобто в ньому вказується дата початку непрацездатності.
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Натомість під час виписки хворого зі стаціонару в разі відновлення працездатності у виписці з медичної карти стаціонарного хворого
обов’язково зазначається дата висновку лікарсько-консультативної комісії (за наявності),
лікувальні та трудові рекомендації, дата закриття листка непрацездатності, дата, з якої необхідно стати до роботи, номери документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.
Якщо хворий продовжує хворіти, у виписці
лікуючий лікар зазначає дату явки на прийом
до лікаря поліклініки, обґрунтовує продовження листка непрацездатності та направлення на
амбулаторне лікування після виписки хворого
зі стаціонару (п. 5.1.5 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 9 квітня 2008 р. № 189).
У разі виявлення неправильного заповнення листка непрацездатності комісія (уповноважений) із соціального страхування має
право відмовити в призначенні матеріального
забезпечення до внесення виправлень. Нага
даємо, що в разі помилок у тексті здійснюється його виправлення, що підтверджується
записом «Виправленому вірити», підписом
лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони
здоров’я «Для листків непрацездатності».
Проте на бланку листка непрацездатності доз
воляється не більше двох виправлень (п. 4.5
Інструкції № 532). 

69

КАЛЕНДАР

Робочий час у травні та червні 2017 року*
Професійні свята у травні та
червні 2017 року

ТРАВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Робочих днів — 20; вихідних — 8; святкових і неробочих днів — 3 (1, 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня — День Перемоги),
скорочений робочий день — 8 травня. Норма тривалості робочого часу —
159 годин.

ЧЕРВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Робочих днів — 20; вихідних — 8, святкових і неробочих днів — 2 (4 червня —
Трійця, 28 червня — День Конституції України); скорочений робочий день —
27 червня. 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, 4 червня, переноситься на понеділок, 5 червня. Норма тривалості
робочого часу — 159 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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03.05 Всесвітній день свободи
преси (традиц.)
08.05 День пам’яті та примирення  
12.05 Всесвітній день медичних
сестер (традиц.)
14.05 День матері
17.05 Всесвітній день
електрозв’язку (традиц.)
17.05 Всесвітній день інформаційного суспільства
(традиц.)
18.05 Міжнародний день музеїв
(традиц.)
20.05 День банківських працівників
20.05 День науки
21.05 Міжнародний день космосу
(традиц.)
27.05 День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
28.05 День прикордонника
28.05 День хіміка
29.05 Міжнародний день миро
творців
01.06 День захисту дітей  
04.06 День працівників водного
господарства
04.06 День працівників місцевої
промисловості
05.06 Всесвітній день навколишнього середовища
(традиц.)
06.06 День журналіста
11.06 День працівників легкої
промисловості
12.06 День працівників фондового ринку
14.06 Всесвітній день донора
крові (традиц.)
18.06 День медичного працівника
23.06 День державної служби
25.06 День моряка (традиц.)
25.06 День молоді
25.06 День молодіжних та дитячих громадських організацій
27.06 Всесвітній день рибальства
(традиц.)
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ПРАКТИКА
72 Кадровий роман
79 1С для кадровика
90 Діловодство
97 Підбираємо галузеві посади (професії)
102 Вебінар

кадровий роман

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Оформлення дубліката особової картки
Подія п’ята.

Звершена перевірка
Володимир Созонович, худорлявий літній
чоловік в акуратних тоненьких окулярах та картатому сірому піджаку, вже другу годину ретельно гортав кадрові папки та папери. Його тонкі
пальці повільно виймали картки, накази, витяги.
Відточеним роками професійним поглядом він
приглядався до дат, підписів та штампів.
«У всьому повинен бути порядок… Порядок у
всьому… Так-так, тут що у нас? Наказ… Номер…
Дата… Добре, все збігається… А що в картці особовій?.. Щось я не бачу…», — досвідчений перевіряючий мовчав, але подумки розмовляв з кожним папірцем.
І нехай їх було 100, 200, навіть тисяча! Він вже
наперед був сповнений пристрасті до всіх них.
До тих, що вже трохи затерті від довгого користування, але виписані за всіма старими добрими
кадровими правилами, і до новеньких, що вже
мали ознаки сучасного діловодства. Усі вони
давали можливість милуватися правильно заповненими рядками.
Проте найбільш пристрасно Володимир
Созонович ставився до тих, що містили помилки!
Він знав, що вони завжди є — з великими, дріб-
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ними чи з випадково забутими незаповненими
клітинками, з невідповідними посадам термінами відпусток та іншими помилочками, які загрожували підприємству великими проблемами.
Тому Володимир Созонович не поспішав. Він
гортав документи, грайливо піднімав брови,
інколи ледь помітно усміхався, а також наче
щось запитуючи з-під окулярів кидав погляд на
Надію Олексіївну — керівника кадрової служби
підприємства. Вона була поруч під час перевірки,
подаючи на його прохання потрібні папери та
пояснюючи деякі моменти.

У всьому по
винен бути
порядок…
Так-так, т
ут що у нас?
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Незважаючи на діловий зовнішній вигляд,
вона, точніше її аура, була схожа на ауру дбайливої домогосподарки, до будинку якої вдерся
незваний гість. Звичайно, до перевірки на підприємстві готувалися, тому «гостя» з відповідного органу чекали. Утім, у цей момент Надія Олексіївна краще б оформила й надрукувала сто
наказів, замість того щоб спостерігати, як ці
накази хтось перевіряє.
Як досвідчений керівник середнього віку вона
вже пережила не одну перевірку і до жодного
перевіряючого, яким би прискіпливим він не був,
ніколи не мала особистих претензій чи якоїсь упередженості. Її внутрішню рівновагу завжди бентежив сам факт перевірки ніж перевіряючий, адже
вона була впевнена у своєму професіоналізмі.
«Якщо він причепиться до цього невеличкого
закреслення, то я розмалюю хрестиками та
нуликами всі клітинки на його картатому піджаку…», — подумала та хитро посміхнулася на
погляд Володимира Созоновича кадровик.
«О! Що це там вас зацікавило, пане перевіряючий? А-а-а... Чи збігаються дати в обох документах? Так це ж елементарні речі… Ох, моя б
воля, я б сама перевіряла, як проводять перевірки самі перевіряючі! Ото було б сміху…», — Надія
Олексіївна кокетливо підправила пасму волосся
та перевела відсутній погляд на вікно.
«Мда… Щось тут все чистенько та гладенько...
Невже молодь (а молоддю для Володимира
Созоновича вважалися люди до 50 років) нареш
ті навчилась як слід працювати з паперами? Як
там казав Станіславський: «Не вірю!», — подумав
Володимир Созонович, дбайливо перегорнув
черговий папірець і поки Надія Олексіївна дивилась у вікно, промалював риси її фігури коротким чоловічим поглядом.
«Молодь-молодь… Так би до справи ставилися, як до вбрання! Проте і в роботі, на перший
погляд, наче все добре… От-от, на перший…», —
від цієї думки досвідчений перевіряючий аж
посміхнувся сам собі.
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У цей момен
т Надія Олекс
іївна краще б
оформила й на
друкувала сто
наказів

«Посміхається… Посміхається? Щось хитро
посміхається… Невже знайшов, до чого причепитися… От же ж… От же ж...», — починала
«закипати» всередині свого кадрового єства
Надія Олексіївна.
— Може вам, Володимире Созоновичу, кави
зробити? Адже стільки часу над паперами сидите. У нас така смачна кава! — зацвіла широкою
усмішкою кадровичка. — Я за мить зроблю!
«Відволікає увагу… Отже, чогось боїться…
Тобто має тут у паперах якийсь грішок… І я вже
десь близько до нього», — пожвавішав подумки
перевіряючий, а вголос промовив:
— Звичайно, голубонько, буду дуже вдячний,
ці папери стільки сил забирають. Треба збадьоритись трохи.
Доки Надія Олексіївна цокотіла в сусідній
кімнаті підборами, готуючи каву, Володимир
Созонович знову «пірнув» у світ наказів та заяв,
і це занурення було глибшим, а головне —
результативнішим.
«Ну от, я ж знав! Я ж відчував! Картки без підписів! Особисті картки працівників, без особистих підписів — класичний варіант… Та-а-ак…
Рано тобі, Созонич, йти на відпочинок, ой як
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рано!» — тішив себе перевіряючий, із задоволенням витягаючи вже четверту особову картку без
підпису працівника.
Цієї миті до кімнати повернулась Надія Олексіївна.
— А ось і наші смаколики! І знаєте, Володимире Созоновичу, поки готувала каву, згадала,
що ще із самого початку вашої роботи хотіла
вам про дещо сказати. Ця ситуація досить
нестандартна, але… — дбайливо виставляючи
горнятко з ароматним напоєм на стіл, ніби до
себе, лопотіла вона.
— Чи не про це ви хотіли мені розказати, —
повільно, з насолодою переможця підняв особові картки Володимир Созонович.
Він уже смакував ту мить, коли керівник
кадрової служби підприємства почне перед
ним виправдовуватись. Він вже однією ногою
стояв на наполеонівському постаменті… Проте
недовго…
— Так-так саме за це, — ніби нічого й не сталося відповіла Надія Олексіївна. — Адже коли
ми проводили внутрішній кадровий аудит, то
стикнулися з проблемою втрати кількох особових карток співробітників, які вже звільнилися.
Самі розумієте: підприємство весь час розвивається — ремонти, переїзди з кабінету в кабінет,
розширення штату. Звичайно, що десь хтось на
ці «втрати» не звернув би уваги — ну немає
людей, то й з картками якось обійдеться. Але ж
ви знаєте, як Альберт Едуардович ставиться до
паперів та їх упорядкування. А як же їх упорядкувати без співробітників? Вони ж звільнилися
кілька років тому. Та й це ще не найстрашніше.
Нормативка не містить чітких пояснень щодо
таких ситуацій. Тому, грунтуючись на тому, що
змогли знайти в законодавстві, вирішили, що
оформимо дублікати карток, а саму процедуру
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— Ну що,
як справи?
Як процес?
Як наша
перевірка-п
еревірочка?

закріпимо наказом підприємства. Бачите, там у
куточку є примітка — дублікат.
Володимир Созонович слухав щебетання
кадровички і відчував, як наполеонівський
постамент його перемоги з кожним її словом
тане, перетворюючись на примару, з якої раптом з’явилась кругленька постать директора
підприємства.
— Ну що, як справи? Як процес? Як наша
перевірка-перевірочка? Як наша Надія Олексіївна… у професійному плані, — грайливо промовляв Альберт Едуардович, який, наче легкий весняний метелик, влетів в «апартаменти» кадрової
служби. Його впевненість у тому, що на кадровому фронті все в порядку, аж зашкалювала.
— Що можу сказати, — з трохи сумною, але
доброзичливою усмішкою відповів Володимир
Созонович, — вмієш ти підбирати кадровиків,
Альберте Едуардовичу, ох як вмієш…
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Правовий коментар
Особові картки працівників оформлюють згідно з типовою формою первинного обліку № П-2, що затверджена спільним наказом Держкомстату
та Міністерства оборони України від
25 грудня 2009 р. № 495/656. Вони
мають вестися на всіх працівників підприємства, які працюють за трудовими договорами незалежно від їх строку. Тому навіть якщо працівника прийнято за строковим трудовим договором, особову картку необхідно заповнювати. Також їх ведення обов’язкове
як для працівників за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом (як внутрішнім, так і зовнішнім).
На практиці особові картки зберігають в особових справах працівників.
Але відповідно до статті 493 розділу І
Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня
2012 р. № 578/5 (далі — Перелік
№ 578/5) до складу особових справ
входять заяви, анкети, автобіографії,
копії чи витяги з наказів про прийняття, переміщення, переведення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларації держслужбовців, характеристики та
листки з обліку кадрів. З вищенаведеного випливає, що особові картки
форми № П-2 до особової справи долучатися не повинні.
Зауважимо, що хоч особова картка
не долучається до особової справи працівника, цей документ є не менш важливим. Тому ігнорувати вимоги щодо
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його оформлення, ведення та зберігання не варто.
Так, справді, особові картки працівників (у т. ч. тимчасових та тих, які
працюють за сумісництвом) форми
№ П-2 мають зберігатися 75 років*
(ст. 499 розділу І Переліку № 578/5), а
тому в разі втрати цих документів їх
слід відновити. Звичайно, зробити це
не так просто, адже потрібна інформація для їх наповнення та документи, які це підтверджуватимуть.
Проте за допомогою інформації, яка
міститься в особовій справі, зробити
це можливо.
Особова картка працівника форми
№ П-2 є основним документом з обліку особового складу на підприємстві,
а отже, всі записи, що вносяться до
картки, мають бути документально
підтверджені та внесені не зі слів, а
саме з оригіналів або завірених копій
документів, наданих відділу кадрів
(відділу персоналу). Наголосимо, що
особова картка працівника заповнюється фахівцем відділу під час працевлаштування особи, а не самим працівником. А отже, відновити її шляхом
внесення інформації, що зберігається в
особовій справі, не стане складним
випробуванням для працівника відділу.
Слід зазначити, що новий документ
не є оригіналом, тому в разі його відновлення доцільно оформити такий
вид копії документа, як дублікат.
Визначення цього поняття міститься
в пункті 13 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня
2015 р. № 1000/5, в якому зазначено,

* Детальніше
про терміни зберігання кадрових
документів див.
журнал
«Кадровик
України»
№ 1/2016, с. 78.
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** Зразок запов
нення особової
картки форми
№ П-2 див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 4/2013, с. 105.

*** Про новий
порядок ведення
військового обліку див. у журналі «Кадровик
України»
№ 1/2017, с. 19.
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що дублікатом є повторно оформлений службовий документ для використання замість втраченого чи пошкодженого оригіналу (диплома, свідоцтва, трудової книжки тощо), що
має таку саму юридичну силу. Дублікат виготовляється на такому самому бланку, що й оригінал, та містить
інформацію, аналогічну інформації в
оригіналі. На дублікаті документа у
правому верхньому куті проставляється відмітка «Дублікат». Отже,
грунтуючись на цих нормах, на думку
автора, саме в такий спосіб можна
відновити втрачені особові картки
працівників.
Під час їх заповнення** слід звернути увагу на таке:
 у пункти 1–5 розділу І «Загальні
відомості» особової картки вносяться
дані паспорта, диплома та свідоцтва
про закінчення аспірантури або докторантури, атестата доцента або
професора, свідоцтва про присвоєння
робітничої кваліфікації тощо. Пункти
6–9 заповнюють на підставі записів у
трудовій книжці, проте у зв’язку з її
відсутністю цю інформацію можна
знайти в особовій справі, а саме в
автобіографії або листку з обліку
кадрів. Для заповнення пунктів 10–11
слід знову звернутися до даних паспорта, де зазначена державна реєстрація, наявність дітей та сімейний
стан особи. Зауважимо, що нові
ID-картки, які на сьогодні видаються
замість паперових внутрішніх паспортів, цієї інформації не містять,
тому для підтвердження місця реєстрації працівник має надати ще й
довідку про реєстрацію місця проживання. До пункту 12 вноситься інформація щодо фактичного місця проживання працівника, яку на момент

оформлення дубліката особової картки можна знайти лише в листку з
обліку кадрів або особовій картці, що
зберігається у військово-обліковому
підрозділі.
Зауважимо, що інформація щодо
перебування особи в цивільному шлюбі
внесенню до особової картки не підлягає. Утім, за бажанням працівника під
час працевлаштування її можна внести в рядок особової картки «Додаткові відомості». Разом з тим в описуваній ситуації ця інформація не є
обов’язковою, адже необхідність у ній
може виникнути в разі встановлення
причин невиходів на роботу або в
інших випадках, і вона не є актуальною на момент відновлення особової
картки;
 розділ ІІ «Відомості про військовий облік» заповнюється відповідно до
даних записів військових квитків
військовозобов’язаних або посвідчень
про приписку до призовної дільниці
призовників у порядку, визначеному
пунктом 38 Порядку організації та
ведення військового обліку призовників
і військовозобов’язаних, затвержденого постановою КМУ від 7 грудня
2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921).
Якщо загублена особова картка належала працівнику, який є військово
зобов’язаним, допомогою в її заповненні може стати картотека на
військовозобов’язаних і призовників
(особові картки працівників типової
форми № П-2), яка має існувати на
підприємстві за умови ведення військового обліку призовників і військово
зобов’язаних на підприємстві (п. 44
Порядку № 921)***;
 у розділі ІІІ «Професійна освіта
на виробництві (за рахунок підприємства-роботодавця)» відображається
Кадровик України

кадровий роман

інформація про навчання, яке працівник пройшов після прийняття особи на
роботу;
 у розділі ІV «Призначення і переведення» на підставі виданих наказів з
особового складу вказується інформація про прийняття на посаду та
подальше переведення працівника.
Коди професії, посади вказуються згідно з Національним класифікатором
України «Класифікатор професій» ДК
003:2010.
З кожним записом, що вноситься до
трудової книжки (вкладиша), на підставі наказу про призначення та переведення працівника роботодавець
зобов’язаний ознайомити останнього
під підпис в особовій картці, в якій має
повторюватися запис з трудової
книжки (п. 2.5 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників,
затвердженої наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції
України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58). І саме це може стати
проблемою під час заповнення особової
картки. Водночас, на думку автора, під
час виявлення втрати особових карток
працівників не зайвим буде видати
наказ щодо цієї ситуації та вказати в
ньому порядок дій щодо їх відновлення.
Він слугуватиме поясненням відсутності підписів працівників у особових
картках у разі виникнення питань у
перевіряючих. При цьому дату заповнення дублікатів особових карток слід
внести поточну;
 у розділі V «Відпустки» вказуються відомості про надані відпустки
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під час трудових відносин. Зауважимо,
що в цьому розділі відображаються
відпустки всіх видів;
 у рядку «Додаткові відомості»
вказується інформація, яка не була
зазначена в інших розділах особової
картки: наприклад, про наявність
нагород, стягнення, додаткове
навчання (не за рахунок підприємства)
тощо (в ній може міститися інформація про цивільний шлюб, про яку
йшлося вище);
 у рядку «Дата і причина звільнення (підстава)» записується інформація щодо звільнення працівника.
Ці відомості зазначаються в точній відповідності до наказу, з формулюваннями норм КЗпП, з посиланням
на пункт та статтю. Зазвичай в оригіналі особової картки інформація
щодо звільнення скріплюється підписом працівника та працівника відділу
кадрів після внесення цих даних до особової картки. Але оскільки підпис працівника в такій ситуації буде відсутнім, наказ про порядок дій у разі втрати особових карток та видання їх
дублікатів, як зазначалося вище,
стане виходом із цієї ситуації. Адже
згідно з Порядком проведення перевірок посадовими особами Державної
інспекції України з питань праці та її
територіальних органів, затвердженим наказом Міністерства соціальної
політики України від 2 липня 2012 р.
№ 390, відсутність підпису працівників про ознайомлення із записами, зробленими в особових картках стосовно
прийняття, переведення та звільнення, вважається порушенням.
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P. S.
Сказати, що Альберт Едуардович просто отримував задоволення, коли його
співробітники зростали професійно, як-то кажуть на очах — означає не сказати
нічого. Він радів таким випадкам, як мала дитина новій іграшці. Тому досвідчений директор обожнював ставити свій підпис під наказом, де красувалося на
перший погляд сухе стандартне речення: «Перевести на посаду…». Таке формулювання було для нього, ніби рядок зі Святого Письма.
Ось і зараз, підписуючи наказ про переведення фахівця з раціоналізації
виробництва Сергія Михайловича на посаду економіста з планування Альберт
Едуардович сяяв від щастя. Він згадував, яким «зеленим» прийшов на підприємство декілька років тому молодий фахівець і яким професіоналом став сьогодні.
Та раптом пролунав дзвінок телефона.
— Альберте Едуардовичу, — у слухавці почувся голос керівника кадрової
служби підприємства. — Добре, що ми підвищуємо Сергія Михайловича, але ж
доки він був фахівцем з раціоналізації виробництва, йому було встановлено
суміщення за посадою фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку. Як
тепер бути з цим суміщенням?
— Ну от, знову таку приємну мить зіпсувала своїми паперовими справами.
Будемо розбиратися… — зітхнув і замислився директор.

РЕКЛАМА
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Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

початок роботи з програмою

Статтею, розміщеною у квітневому номері журналу, ми розпочали цикл
публікацій, присвячених роботі в програмі 1С, а точніше в конфігурації
«1С:Зарплата та управління персоналом». У цій статті розглянемо початок
роботи у згаданій конфігурації, а також у конфігураціях «1С:Управління торговельним підприємством» та «1С:Управління виробничим підприємством»
Продовження. Початок у № 4/2017

Конфігурація «Зарплата та управління персоналом»
Після входу в програму відкривається так
званий робочий стіл, на якому розміщені
посилання на найчастіше використовувані
довідники, документи, звіти тощо. Необхідна
інформація може також бути доступна за
допомогою класичного меню. Інформація як
на робочому столі, так і в класичному меню
згрупована за змістом.
Якщо на робочому столі не вказано найменування підприємства (під підприємством
розуміється конкретна організація, а не під* Мається на увазі, що в одній програмі можна вести облік кількох підприємств, які можуть бути як філіями, так і незалежними
організаціями.
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приємство в цілому)*, можна скористатися
прийомом, описаним далі.
На закладці «Підприємство» вказується
користувач програми (рисунок 1). Кожний
користувач має змогу перейти до власних налаштувань, натиснувши гіперпосилання «Мої
налаштування». При цьому відкриється форма
налаштувань користувача (у прикладі на рисунку 2 користувачем є Філін С. Д.).
Із рисунка 2 зрозуміло, що в користувача
не заповнено реквізит «Основна організація».
Вкажемо необхідну організацію й після цього
обов’язково запишемо елемент. Якщо натиснути на кнопку «Записати», елемент буде
записано, але його форма не закриється.
Якщо ж натиснути на кнопку «ОК», елемент
буде записано, а форма після запису закриється. Але для того, щоб зміни відбулися,
потрібно закрити робочий стіл, а потім знову
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Рисунок 1

Рисунок 2

його відкрити (це виконується шляхом натискання на піктограму «Робочий стіл»).
З якою метою використовуються основні
значення для підстановки в документи?
Наприклад, у разі роботи за допомогою робо
чого стола довідник «Підрозділи організацій»
буде відкрито з фільтром по організації, яку
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вказано як основну в користувача (звісно,
значення фільтру можна буде змінити). Таким
чином, якщо вказувати деякі значення для
підстановки, це економить час.
Перейдемо до налаштувань параметрів
обліку. Перед початком роботи потрібно
настроїти параметри обліку організацій підприємства. Відкрити ці налаштування можна
з робочого столу (на закладці «Підприємство» → «Параметри обліку»).
Параметри обліку згруповано в три розділи:
 кадровий облік;
 розрахунок зарплати;
 управлінський облік.
Оскільки нас цікавлять питання кадрового
обліку, детально розглянемо налаштування
саме цього розділу (рисунок 3). Слід мати на
увазі, що налаштування параметрів обліку
застосовуються для кожної організації окремо. Тому вкажемо потрібну організацію
(навіть якщо облік у програмі ведеться тільки
по одній організації).
Підтримка внутрішнього сумісництва.
Ставимо позначку, якщо співробітники організації можуть поєднувати кілька посад в
одній організації.
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Рисунок 3

Перевірка штатного розпису. Якщо поставити позначку в цьому пункті, зручно буде
працювати з документами, оскільки програма
перевірятиме наявність вакансій та відповідність розміру заробітної плати в разі кадрових
змін. Наприклад, під час проведення документа «Прийняття на роботу» програма перевірить, чи є вакансія на посаду, що вказана в
документі, та чи відповідає розмір заробітної
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плати тому, який вказано у штатному розписі.
Якщо буде знайдено невідповідність даних
штатного розпису та документа «Прийняття на
роботу», програма видасть повідомлення про
помилку і не дасть провести документ
«Прийняття на роботу». Після аналізу, за
потреби, можна буде внести зміни до штатного розпису, створивши новий документ «Зміна
штатного розпису». Але важливо, щоб дата
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У програмах 1С застосовується
механізм різних інтерфейсів та
ролей залежно від користувачів,
адже вони можуть мати різні
права на об’єкти програми
документа «Зміна штатного розпису» передувала даті документа «Прийняття на роботу».
Після проведення документа «Зміна штатного
розпису» проведемо документ «Прийняття на
роботу».
У всіх програмах «1С:Підприємство» під
поняттям «дата документа» мається на увазі
поєднання дати та часу документа. Тому якщо
ми кажемо, що один документ має бути датований раніше, ніж інший, для цього достатньо,
щоб різниця між документами становила
навіть одну секунду. Якщо ж документи мають
однакову дату та час, все одно один документ
у системі буде зареєстрований раніше, ніж
інший. Якщо документи вводяться в систему в
режимі реального часу, цей нюанс зазвичай не
так часто призводить до помилок (адже документам автоматично присвоюється поточна
дата та час). Але якщо документи створюються «заднім числом», система автоматично ставить час як початок дня (тобто 00:00:00), і це
може призвести до помилок. Тож будьте уважними.
Єдиний нумератор кадрових документів.
Ставимо позначку в цьому пункті, якщо необхідно вести єдину наскрізну нумерацію документів «Прийняття на роботу», «Кадрове
переміщення»* та «Звільнення». Тобто документи будуть нумеруватися незважаючи на
тип документа. Якщо ж позначку в цьому
пункті не ставити, нумерація проходитиме в
розрізі конкретних видів документів.
* Мається також на увазі переведення на нову посаду, до іншого
підрозділу.
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Показувати табельні номери в документах. Ставимо позначку, якщо у формах кадрових документів хочемо бачити табельні номери працівників.
Використовуються нарахування у валюті.
Ставимо позначку, якщо використовуватимемо планові нарахування працівникам у валюті,
відмінній від гривні. Якщо ставимо позначку в
цьому пункті, у формі налаштування параметрів обліку з’являється посилання на регістр
відомостей «Курси валют для розрахунків з
персоналом».
У конфігурації є два регістри з курсами
валют: один — загальний («Курси валют»), а
інший стосується розрахунків з персоналом.
Ці курси в розрізі однієї валюти можуть бути
різними.
Розрахунок зарплати організації за відповідальними. Ставити позначку в цьому пункті є
сенс, якщо працівників багато, і фахівці кадрової служби підприємства відповідають за свою
ділянку в розрізі підрозділів. Якщо цей пункт
позначаємо, у формі налаштувань параметрів
з’являється посилання на періодичний регістр
відомостей «Розраховувачі зарплати організації». До цього регістру можна внести записи про
період, з якого конкретний розраховувач
займається конкретним підрозділом. Тобто
можна вказати, що з 01.01.2017 підрозділом
організації займається один працівник, а вже з
01.02.2017 тим же підрозділом займається
інший працівник**. Для цього до регістру слід
внести два відповідних записи. Не рекомендується редагувати старий запис, оскільки видалиться історія таких даних. Звісно, дані до цього
регістру вносить користувач, який має відповідні права.
Вести облік залишків відпусток. Позначку
в цьому пункті ставимо, якщо хочемо автома** Щодо питання, чи не суперечитиме це обов’язкам, які передбачені посадовою інструкцією, то звертаємо вашу увагу, що за
відповідністю обов’язків посадовій інструкції мають слідкувати
самі користувачі.
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тизувати облік залишків відпусток. На залишок
можна в разі потреби відкоригувати кількість
днів щорічної відпустки за замовчуванням
(якщо це не 24 дні, які пропонує програма). Для
збереження параметрів потрібно натиснути на
кнопку «Застосувати» внизу форми налаштувань параметрів. Якщо налаштування параметрів обліку потрібно провести по кількох
організаціях,слід кожного разу натискати на
кнопку «Застосувати».

Довідник організацій
Якщо в одній програмі ведеться облік кількох
організацій, що входять до складу одного підприємства (мається на увазі управлінське підприємство), потрібно внести ці організації до
списку організацій програми.
Посилання на довідник організацій можна
знайти на робочому столі (закладка «Підпри
ємство» → «Наші організації») або через меню
«Підприємство» → «Організації». Не слід забу-

вати для кожної організації вказувати префікс
для довідників та документів.
Потрібно також визначити структуру підприємства, тобто заповнити підрозділи як
підприємства (управлінського), так і підрозділи організацій. Для цього використовуються
два різних довідники.
Дуже важливо не плутати довідники та
документи управлінські й регламентовані.
Управлінські довідники та документи стосуються підприємства в цілому, а регламентовані
(зазвичай у назві вони містять останнє слово
«…організації») стосуються моментів, що пов’я
зані з бухгалтерським (податковим) обліком.
Валютою регламентованого обліку є національна валюта — гривня, а валютою управлінського обліку може бути будь-яка валюта.
При цьому слід дуже уважно поставитися до
визначення валюти управлінського обліку,
оскільки після введення документів її вже не
можна змінити.
Зазвичай дані довідників управлінського та
регламентованого обліку пов’язуються між

Рисунок 4
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собою (наприклад, для пов’язування підрозділів підприємства з підрозділами організацій
використовується регістр відомостей «Від
повідність підрозділів і підрозділів організацій»,
який міститься в меню «Підприємство» →
«Відповідність підрозділів організацій», і форма
списку цього регістру має назву «Зв’язок підрозділів та підрозділів організацій». А пара
довідників «Посади» та «Посади організацій»
пов’язані між собою через реквізит «Посада»
(управлінський) у регламентованому довіднику
«Посади організацій»).
Повернемося до структури підприємства,
тобто до довідників з підрозділами. Для чого
призначений регістр відповідності підрозділів
(управлінських) та підрозділів організацій?
В основному для автоматичного заповнення
документів, що належать одночасно і до
управлінського, і до регламентованого обліку. Якщо регістр не заповнити, потрібно буде
в документах заповнювати дані по підрозділах (управлінських та регламентованих)
вручну. Тому для ефективнішої роботи цей
регістр рекомендується заповнити.
Довідники підрозділів (і управлінський, і
регламентований) мають ієрархічну структуру (рисунок 4), але особливого виляду — в
них одні елементи можуть бути підпорядковані іншим (тобто довідник містить не групи
та елементи, а лише елементи).
Для відображення структури підрозділів
організації існує звіт «Організаційна структура». Знайти його можна на робочому столі
(закладка «Підприємство» → блок«Звіти» →
«Організаційна структура»). Звіт називається
«Організаційна діаграма організації» та має
три різновиди*:
 структура підрозділів;
 структура штатного розпису;
 організаційна діаграма.
Також звіт має параметр «Дата актуальності». Вказана дата має значення для формування
звіту видів «Організаційна діаграма» та
«Структура штатного розпису», оскільки ці дані
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можуть змінюватись у часі. Під час формування
звіту можна вивести заголовок (натиснувши
перед формуванням на кнопку «Заголовок»).
Розглянемо особливості роботи з аналогічними налаштуваннями та інформацією в
конфігураціях «Управління виробничим підприємством» та «Управління торговельним
підприємством».

Конфігурація «Управління виробничим підприємством»
Насамперед потрібно зазначити, що ця конфігурація немає робочого столу, і доступ до
всіх даних здійснюється через загальне меню,
яке наведено на рисунку 5. Можна також
користуватися обробкою «Огляд конфігурації», звідки організовано доступ до найчастіше використовуваних довідників, документів
тощо. Також у цій обробці коротко наведено
довідкову інформацію за цими посиланнями.
Налаштування параметрів обліку здійснюється безпосередньо через регістр відомостей
«Облікова політика по персоналу організацій»
(рисунок 6),знайти який можна через меню
«Підприємство» → «Облікова політика по персоналу». Тут налаштування такі ж, як і в конфігурації «Зарплата та управління персоналом»
(далі — ЗУП), але існує кілька нюансів. Якщо у
формі регістру ставити позначку в пункті
«Використовуються нарахування у валюті», не
відкривається посилання на регістр курсів
валют для розрахунків з персоналом (але цей
регістр у конфігурації існує, і знайти його
можна таким чином: якщо є права на повний
інтерфейс, потрібно переключитися на нього,
а потім в меню «Операції» → «Регістр відомостей» → «Курси валют для розрахунків з персоналом» відкрити цей регістр і, за необхідності,
внести до нього записи). Другий нюанс стосується пунктів «Вести облік залишків відпусток»
* Розробники конфігурації можуть давати звіту різні найменування.
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Рисунок 5

Рисунок 6
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Рисунок 7

та «Кількість днів відпустки». Кількість днів
відпустки відображається тільки після того, як
поставити позначку в пункті «Вести облік
залишків відпусток».
Як і в ЗУП, у конфігурації «Управління
виробничим підприємством» (далі — УВП) є
пари довідників та документів для управлінського та регламентованого обліку. Розгляне
мо пару довідників «Підрозділи» та «Підрозділи
організацій». Довідник «Підрозділи» (управлінський) (рисунок 7) дещо відрізняється від аналогічного довідника в ЗУП.
Для підрозділу обов’язково потрібно вказати його вид: основне виробництво, допо-
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міжне виробництво тощо. Без вказаного
виду елемент довідника неможливо буде
записати. Інші реквізити не є обов’язковими
для заповнення. Також у формі елемента
довідника підрозділу можна задати відповідність цього підрозділу підрозділам конкретних організацій. Призначення цієї відповідності таке ж, як і в ЗУП. Довідник «Підрозділи
організацій» також містить обов’язковий
реквізит «Вид».
В УВП, як і в ЗУП, є звіт «Організаційна діаграма організації». Знайти його можна через
повний інтерфейс: меню «Операції» → «Звіт» →
«Організаційна діаграма організації».

Кадровик України
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Рисунок 8

Конфігурація «Управління торговельним підприємством»
Робота з кадрами в конфігурації «Управління
торговельним підприємством» (далі — УТП) значно відрізняється від порядку дій у ЗУП та УВП.
Як і в УВП зручного робочого стола в цій конфігурації немає, і доступ до всіх даних здійснюється через класичне меню. Також УТП містить
обробку «Панель функцій», яка є аналогом
обробки «Огляд конфігурації» в УВП (рисунок 8).
Для налаштування параметрів обліку розглянемо доступ до необхідного з певного інтерфейсу (рисунок 9)*. Відкриваємо форму запису регі-
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стру відомостей «Облікова політика по
персоналу» (рисунок 10) і бачимо, що налаштувань значно менше, ніж у розглянутих конфігураціях. Тут міститься лише три пункти налаштувань: відображати в управлінському обліку,
відображати в регламентованому обліку та
показувати табельні номери в документах.
Отже, можемо зробити висновок, що УТП не
містить документів для окремого відображення
в управлінському та регламентованому обліку —
вся інформація вноситься в один документ як
* На рисунку 9 зображено регістр відомостей. Доступ до нього
здійснюється через інтерфейс, у різних інтерфейсах – різне меню.
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1С для кадровика

Рисунок 9

для управлінського, так і для регламентованого
обліку. Через це в УТП вже значно менше пар
довідників «Управлінський довідник» —
«Регламентований довідник». Наприклад, довідник «Посади» в УТП єдиний.
Проте пара довідників «Підрозділи» —
«Підрозділи організацій» в УТП збереглася. Вони
мають таку ж просту структуру, як і в ЗУП, тобто
потрібно заповнити лише найменування та, за
необхідності, підпорядкованість іншому елементу довідника.
Також в УТП є регістр «Зв’язок підрозділів з
підрозділами підприємства», призначення якого
таке ж, як і в попередніх двох конфігураціях.
Перейти до регістру можна з форми списка довід
ника «Підрозділи» (управлінського): кнопка
«Перейти» → «Відповідність підрозділів і підрозділів організацій». При цьому відкриється форма
регістру відомостей зв’язку підрозділів з фільтром по підрозділу, з якого відбувався перехід до
регістру відомостей (рисунок 11). За необхідності фільтр тут же можна змінити або зняти. Окрім
цього, в УТП звіт «Організаційна діаграма організації» відсутній.

Рисунок 10
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Рисунок 11

Продовження в наступному номері
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Олена Замкова,

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

Вимоги до оформлення

посадових та робочих інструкцій
Продовжуємо цикл публікацій, присвячений оформленню найпоширеніших
видів організаційних документів. У цій статті розглянемо вимоги до оформлення посадових та робочих інструкцій

П

осадові та робочі інструкції — це організаційні документи, у яких визначено
завдання, обов’язки, права та відповідальність працівників (робітників) під
час виконання ними роботи на певній посаді (за
професією).

Загальні вимоги до розроблення
посадових і робочих інструкцій
Підставою для розроблення посадових і робочих інструкцій, а також основним і обов’язковим
нормативним документом для визначення змісту професій є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
Проект посадової (робочої) інструкції, як правило, розробляє безпосередній керівник працівника (робітника), діяльність якого регламентує цей
документ, і подає його на погодження до правової
служби (юрисконсульта) та (або) кадрової служби
юридичної особи. Погоджену інструкцію підписує
керівник структурного підрозділу, до якого належить працівник (робітник), який обіймає зазначену в інструкції посаду (професію), та затверджує
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керівник юридичної особи. Найменування посади (професії) працівника (робітника), зазначене в заголовку до тексту посадової (робочої)
інструкції, має відповідати найменуванню,
зазначеному у штатному розписі юридичної
особи. Під час визначення відповідних найменувань слід керуватися Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010 (далі — КП).
Посадова (робоча) інструкція може бути
оформлена на загальному бланку юридичної особи або на чистих аркушах паперу формату А4 з
кутовим розташуванням постійних реквізитів за
встановленою уніфікованою формою (додатки 1 та 2).

Увага!
У зв’язку з тим, що працівники (робітники)
певних професій мають право на додаткові
відпустки, пільгову пенсію та деякі інші привілеї, слід бути надзвичайно уважним під час
визначення найменувань посад (професій)
згідно з КП і ДКХП.

Кадровик України

Діловодство

Додаток 1
Уніфікована форма посадової інструкції
_____________________________
Код ДКУД ______
_____________________________
(найменування юридичної особи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
______________ № ____________
_____________________________
(місце складення)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
(найменування посади керівника

_______________________________________
юридичної особи)

_______________ ______________________
(особистий підпис)

_____________________________

(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.

(найменування посади працівника)

1. Загальні положення
2. Завдання та обов’язки
3. Права
4. Відповідальність
5. Повинен знати
6. Кваліфікаційні вимоги
7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою (професією)
___________________________
(найменування посади
керівника структурного підрозділу)

_________________

__________________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

Візи
З посадовою інструкцією
ознайомлений(-а)

_________________
(підпис працівника)

_________________________
(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
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Додаток 2
Уніфікована форма робочої інструкції
______________________________

Код ДКУД ______

______________________________
(найменування юридичної особи)

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
_____________ № ______________
______________________________
(місце складення)

____________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
(найменування посади керівника

_____________________________________
юридичної особи)

________________ ___________________
(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.

(найменування професії робітника)

1. Завдання та обов’язки
2. Права
3. Відповідальність
4. Повинен знати
5. Кваліфікаційні вимоги
__________________________
(найменування посади
керівника структурного підрозділу)

_________________
(особистий підпис)

________________________
(ініціал(и), прізвище)

Візи

З робочою інструкцією
ознайомлений(-а)

_________________
(підпис працівника)

_________________________
(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
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Склад реквізитів посадової та
робочої інструкцій
Посадова та робоча інструкції максимально можуть 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 (ПОСАДОВА ІНС
ТРУКЦІЯ або РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складення документа (назва населеного пункту, в якому зареєстровано юридичну
особу);
 гриф затвердження документа;
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
 візи.

Особливості оформлення реквізитів
посадової та робочої інструкцій
Під час оформлення посадової (робочої) інст
рукції слід мати на увазі, що:
 дату та реєстраційний індекс посадової
(робочої) інструкції проставляють у день її затвердження керівником юридичної особи;
 у заголовку до тексту зазначають повне й
точне найменування посади (професії) працівника (робітника) в родовому відмінку, наприк
лад: «аудитора», «майстра виробничого навчання», «телефоніста довідкової служби міської
телефонної мережі»;
 текст посадової (робочої) інструкції
складається з розділів, які нумерують арабськими цифрами. Текст повинен мати вказівний характер, для чого доцільно використовувати чіткі формулювання зі словами:
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«повинен», «має право», «слід», «потрібно»,
«необхідно», «забороняється». Не дозволяється використовувати в тексті посадової (робочої) інструкції формулювання зі словами:
«можна», «не можна», «бажано», «не бажано»,
«рекомендовано» тощо;
 підписує посадову (робочу) інструкцію
керівник відповідного структурного підрозділу;
 візують посадову (робочу) інструкцію зацікавлені посадові чи службові особи (найчастіше заступник керівника юридичної особи, що
відповідає за напрями діяльності структурного
підрозділу, працівника (робітника) якого стосується відповідна посадова (робоча) інструкція,
керівники кадрової, правової та за потреби інших служб юридичної особи);
 після затвердження посадової (робочої)
інструкції керівником юридичної особи її доводять до відома працівника (робітника), про
що на останньому аркуші першого примірника
інструкції роблять відповідний запис: «З посадовою (робочою) інструкцією ознайомлений(-а)».
Без ознайомлення з функціональними обов’яз
ками, викладеними в посадовій (робочій) інструкції, працівник (робітник) не може бути допущений до роботи.

Особливості оформлення тексту
посадових і робочих інструкцій
Згідно з вимогами ДКХП посадова інструкція
містить сім таких обов’язкових розділів:
 загальні положення;
 завдання та обов’язки;
 права;
 відповідальність;
 повинен знати;
 кваліфікаційні вимоги;
 взаємовідносини (зв’язки) за посадою.
Текст робочої інструкції є коротшим на два
розділи, він не містить загальних положень і не
передбачає взаємовідносин (зв’язків) за посадою.
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Розділ «Загальні положення» містить загальні відомості про:
 посаду та сферу діяльності працівника;
 структурний підрозділ, у якому працює
відповідна посадова/службова особа (за наявності структурного поділу юридичної особи);
 перелік законодавчих, інших нормативноправових актів, а також локальних нормативних
і методичних документів, якими працівник керується у своїй роботі;
 порядок призначення працівника на посаду та звільнення з посади (припинення виконання
посадових обов’язків);
 безпосередню підпорядкованість посадо
вій(-им) особі(-ам) вищого рівня та наявність
підлеглих працівників (робітників);
 порядок заміщення інших працівників на
період їх тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) та навпаки — заміщення цього працівника іншими працівниками
у період відсутності на роботі з поважних документально підтверджених причин.
Розділ «Завдання та обов’язки» характеризує
зміст діяльності працівника або праці робітника
та містить перелік основних завдань та обов’язків,
а також за потреби другорядних і додаткових видів робіт, закріплених за працівником (робітником) відповідно до напряму його діяльності.
Зміст завдань та обов’язків у тексті цього розділу має викладатися в лаконічній формі, почи
натися з дієслів «керує», «організовує», «виконує»,
«здійснює», «обслуговує», «контролює», «бере
участь» тощо та розміщуватися за ступенем їх
важливості й частоти виконання, а саме: спочатку наводяться основні завдання, виконання яких
займає найбільшу частину робочого часу, потім
другорядні, додаткові та періодичні обов’язки,
що виконуються час від часу. При цьому відзначимо, що основні завдання й обов’язки працівника (робітника) мають відповідати завданням
і функціям структурного підрозділу, в якому
він працює згідно зі штатним розписом, та не
дублювати завдання та обов’язки інших посад
(професій).

94

У розділі «Права» визначаються повноваження, делеговані працівнику (робітнику), за
допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов’язків. Наприк
лад: вносити пропозиції, підписувати службові
документи в межах своєї компетенції, отримувати необхідну інформацію від інших посадових
(службових) осіб, узгоджувати (візувати) проекти документів, брати участь у нарадах, діяльності постійно діючих комісій, тимчасових робочих
груп, звертатися до керівництва з питань сприяння виконанню покладених завдань та обов’язків
тощо.
У розділі «Відповідальність» зазначаються
критерії оцінки якості та своєчасності виконання
основних завдань, обов’язків і допоміжних видів робіт, ступінь персональної відповідальності
працівника (робітника) за невиконання, неякісне
або несвоєчасне виконання зазначених завдань,
обов’язків і робіт, а також за спричинення матеріальних збитків та незастосування належних
заходів у межах своїх обов’язків і повноважень,
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки тощо.
Розділ «Повинен знати» містить вимоги до
професійних знань, умінь, майстерності працівника (робітника) відповідно до реальних умов
його діяльності та/чи організації виробничого
процесу, особливостей устаткування, інструментів, матеріалів тощо, достатніх для якісного виконання роботи. До цього розділу належать також
вимоги до знань нормативно-правової бази у
певній галузі економіки чи сфері діяльності, необхідних працівнику (робітнику) для виконання
покладених на нього завдань та обов’язків.
У розділі «Кваліфікаційні вимоги» зазначається інформація про спеціалізацію працівника
(робітника), його освітньо-кваліфікаційній рівень
(магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), професійну підготовку на виробництві та
досвід (стаж) роботи, а в окремих випадках додаткові особливі вимоги, необхідні для належного виконання покладених на працівника завдань
та обов’язків.
Кадровик України

Діловодство

У розділі «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» визначається коло основних взаємовідносин працівника під час виконання покладених
на нього завдань та обов’язків із співробітниками свого та/чи інших структурних підрозділів,
а також зі сторонніми юридичними особами, з
якими працівник має службові взаємовідносини, строки отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та
затвердження відповідних документів тощо.
Зокрема, в цьому розділі зазначається від
кого/кому, в який строк та яку інформацію
отримує/надає працівник, з ким спільно готує
та погоджує проекти документів, кому та в які
строки надсилає виконану роботу або від кого
її отримує, з ким і з яких питань (наприклад, забезпечення матеріальними ресурсами, виконан-

З посадовою інструкцією ознайомлений
						

За вимогою працівника відділ кадрів видає
йому копію інструкції для індивідуального користування.
Якщо в структурному підрозділі кілька працівників обіймають однакові посади (професії),
для них розробляють єдину посадову (робочу)

З робочою інструкцією ознайомлені:		
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ня навантажувально-розвантажувальних робіт,
пожежної безпеки) має взаємовідносини.

Ознайомлення працівників і робітників з відповідними інструкціями
З метою отримання підтвердження про ознайомлення працівника (робітника) з його посадовою
(робочою) інструкцією на останньому аркуші першого примірника кожної інструкції обов’язково
роблять відповідний запис: «З посадовою (робочою) інструкцією ознайомлений(-а)».
У результаті ознайомлення з відповідною інструкцією працівник власноруч проставляє свій
підпис, його розшифрування та дату ознайомлення, наприклад:

Майстренко		
10.05.2017

Л. Майстренко

інструкцію, а на її останньому аркуші (або на його
звороті) роблять запис: «З посадовою (робочою)
інструкцією ознайомлені:» і ознайомлюють з
цією інструкцією всіх працівників чи робітників
по черзі таким чином:

Слюсаренко
Тимощук
Якименко

О. Слюсаренко 15.05.2017
С. Тимощук
16.05.2017
А. Якименко
17.05.2017
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Діловодство

Якщо з часом на таку саму посаду (професію) на підприємство буде прийнято нового
працівника (робітника), його мають ознайомити
з цією ж інструкцією. Свій особистий підпис та
дату ознайомлення працівник має поставити на
цьому ж примірнику інструкції нижче підписів
інших працівників.
Оригінали посадових і робочих інструкцій
з відмітками про ознайомлення зберігаються
в кадровій службі (на малому підприємстві —
в особи, відповідальної за роботу з кадрами).
В усіх інших структурних підрозділах зберігаються копії цих інструкцій до заміни їх новими.

Перегляд та оновлення посадових і
робочих інструкцій
Унесення змін до посадових (робочих) інструкцій може бути зумовлено:
 змінами та/чи доповненнями, внесеними до відповідних нормативно-правових актів,
кваліфікаційних характеристик, що спричинили необхідність перегляду завдань та обов’язків
певних категорій працівників (робітників);
 зміною найменування юридичної особи, її
відповідного структурного підрозділу або конкретної посади чи професії;
 зміною у структурі та штатному розписі
юридичної особи;
 перерозподілом обов’язків між працівниками (робітниками) у зв’язку зі скороченням
або, навпаки, збільшенням штатної чисельності,
раціональним розподілом праці;
 змінами в організації виробництва та
праці;
 зміною істотних умов праці.
Тож якщо відбулася хоча б одна з перелічених подій, то й до посадових та робочих інструк-
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цій також слід внести відповідні зміни, що фактично означає їх перероблення (оновлення).
Процедура періодичного перегляду та оновлення посадових і робочих інструкцій для приведення їх у відповідність до фактичного стану
справ може бути передбачена локальними нормативними документами юридичної особи. До
речі, це допоможе уникнути можливих штрафних санкцій з боку уповноважених органів, зок
рема Державної служби України з питань праці
(далі — Держпраці).
Наприклад, якщо згідно з трудовим договором та посадовою інструкцією певний працівник має виконувати одні завдання та обов’язки,
а під час перевірки було виявлено, що фактично він виконує зовсім інші обов’язки, це може
розглядатися як порушення законодавства про
працю.
Зауважте, що перевіряючи кадрову документацію інспектори Держпраці можуть звернути особливу увагу саме на інструкції, що були
затверджені давно, скажімо, 5–10 років тому.
Адже за вказаний період було ухвалено такі
важливі акти, як Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI
та Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI тощо.
Тому цілком зрозуміло, що посадова інструкція,
наприклад, начальника відділу кадрів, яку було
затверджено й уведено в дію в 2007 р., не містить завдань та обов’язків щодо забезпечення
захисту персональних даних працівників, які має
виконувати начальник відділу кадрів.
Для запобігання таким випадкам рекомендується періодично (раз на три-п’ять років з урахуванням специфіки конкретної юридичної
особи) здійснювати актуалізацію (перегляд та
за необхідності оновлення) посадових і робочих
інструкцій. 

Кадровик України

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

відділу кадрів

Н

а будь-якому підприємстві, в установі,
організації створюється підрозділ, на
працівників якого покладається виконання функцій з оформлення та ведення кадрових документів. Такими підрозділом

є відділ кадрів. Завдання та обов’язки окремих
працівників цього відділу (із зазначенням коду
Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП) наведено в таблиці.

Завдання та обов’язки окремих працівників відділу кадрів
Посада

Код КП

Начальник відділу кадрів

1232
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Витяги з посадових інструкцій
(до розділу «Завдання та обов’язки»)
<...>
 організовує роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних
професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями;
 бере участь у розробленні кадрової політики та кадрової стратегії підприємства;
 вирішує питання прийняття, звільнення та переведення працівників;
 забезпечує прийняття, розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією та спеціальністю;
 здійснює роботу з добору, відбору та розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистих і ділових якостей;
 здійснює планомірну роботу зі створення резерву для висування на підставі таких організаційних форм, як планування ділової кар’єри, підготовка
кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційне пересування
керівників і фахівців, навчання на спеціальних курсах, стажування на відповідних посадах;
 бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій
атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів;
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Посада

Код КП

Витяги з посадових інструкцій
(до розділу «Завдання та обов’язки»)

 організовує своєчасне оформлення прийняття, переведення та звільнення
працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями й
наказами керівника підприємства, облік особового складу, видавання довідок
про теперішню та минулу трудову діяльність працюючих, збереження й заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів;
 готує документи з пенсійного страхування, а також документи, необхідні для
призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям, а також подає їх до
органів соціального забезпечення;
 контролює виконання керівниками структурних підрозділів постанов, наказів
і розпоряджень з питань роботи з кадрами;
 організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток,
контроль за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та
роботи з кадрами <...>
Інженер з
підготовки
кадрів
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2412.2

<...>
 організовує професійне навчання робітників і підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації на виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, економічне навчання, практичне навчання учнівської молоді та молодих спеціалістів
у період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів
і учнів);
 розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та майстерності працюючих з необхідними обґрунтуваннями
й розрахунками;
 установлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників підприємства;
 складає графіки направлення працівників до навчальних закладів для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання;
 здійснює керівництво навчально-методичною роботою з усіх видів і форм
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;
 підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа висококваліфікованих працівників з наступним затвердженням їх за встановленим порядком, комплектує
навчальні групи;
 контролює систематичне та якісне проведення занять, успішність працівників, які навчаються, додержання строків навчання, виконання навчальних планів
і програм, правильне ведення встановленої документації;
 бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних
проб, конкурсів професійної майстерності робітників <...>

Кадровик України

Підбираємо галузеві посади (професії)

Посада

Код КП

Витяги з посадових інструкцій
(до розділу «Завдання та обов’язки»)

Інспектор з
кадрів

3423

<...>
 веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;
 оформлює прийняття, переведення та звільнення працівників відповідно до
законодавства про працю, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства, а також іншої встановленої документації з кадрів;
 формує та веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;
 готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної
комісій;
 заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню та минулу трудову діяльність працівників;
 веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням
і додержанням графіків чергових відпусток;
 оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям;
 веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного
зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву <...>

Табельник

4190

<...>
 веде табельний облік фактичного часу перебування працівників на підприємстві, здійснює контроль за їх своєчасним прибуттям на роботу, перебуванням
на робочих місцях і виходом з роботи;
 робить відповідні позначки в табелі та щоденно складає рапорти (зведення) про присутність на роботі, запізнення й відсутність із зазначенням їх причин,
веде облік спискового складу працюючих;
 систематично вносить зміни, пов’язані з оформленням прийняття працівників підприємства, переведень, звільнень, надання їм відпусток тощо;
 контролює своєчасність подання працівниками листків непрацездатності, довідок про догляд за хворими та інших документів, які підтверджують право на їх
відсутність на роботі;
 за встановленим порядком подає табель, який містить відомості про фактично відпрацьований час, надурочні години роботи, порушення трудової дисципліни тощо <...>

Крім того, в структурі кадрової служби можуть бути задіяні працівники, які обіймають посади: директора з управління персоналом (код
КП 1232), директора з кадрових питань та побуту (код КП 1232), начальника відділу підготовки
кадрів (код КП 1232), менеджера (управителя)
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з персоналу (код КП 1477.1), фахівця з питань
зайнятості (хедхантера) (код КП 2412.2), оцінювача професійної кваліфікації (код КП 2412.2),
професіонала з розвитку персоналу (код КП
2412.2), організатора з персоналу (код КП 3423),
організатора діловодства (види економічної ді-
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Підбираємо галузеві посади (професії)

яльності) (код КП 3435.2), діловода (код КП
4144), офісного службовця (документознавство) (код КП 4144) тощо.
Зауважимо, що працівники кадрової служби поділяються й за галузевим принципом.
Наприклад, у системі державної служби чинною залишається професійна назва роботи з
кодом КП 2419.3 «Спеціаліст з питань персоналу державної служби». На торговельному флоті — «Інспектор з кадрів закордонного плавання» (код КП 3423). Зрозуміло,
що посади в такому вигляді неможливо застосовувати в інших сферах діяльності. А
от одна з професійних назв робіт, яка номінально віднесена до соціальної сфери (вона
міститься у випуску 80 «Соціальні послуги»
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 29 березня
2017 р. № 518), на нашу думку, є цілком прий
нятною для широкого кола підприємств (установ, організацій). Це посада «Фахівець з найму
робочої сили» (код КП 3423). Але в будь-якому
разі під час формування штатного розпису відділу кадрів слід звертати увагу на код посади й,
відповідно, її галузеву приналежність.
Основним нормативним документом з питань документування трудових відносин, що використовується працівниками кадрової служби,
є Інструкція з кадрового діловодства, яка розробляється на підприємстві. Одним з додатків до
цієї Інструкції, як правило, є графік документо
обігу кадрової служби.
Інструкція з кадрового діловодства (на відміну від графіка документообігу) призначена для:
 докладного визначення процедури складання кадрової документації;
 забезпечення оптимальної кількості структурних підрозділів і виконавців, через які проходить конкретний кадровий документ, визначення мінімального (максимального) терміну його
перебування в підрозділах, а також поліпшення
облікової роботи та посилення контрольних
функцій бухгалтерського обліку;
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 визначення завдання посадових осіб під
час складання, перевірки, передавання кадрових
документів відповідним підрозділам та їх затвердження;
 установлення порядку реєстрації, обліку,
зберігання, видачі копій таких документів;
 установлення відповідальності за дотримання графіка документообігу. При цьому необхідно чітко розмежувати відповідальність за
оформлення й подання кадрових документів у
місцях їх складання, узгодження, затвердження
та зберігання.
З метою дотримання належного порядку в
системі кадрового документообігу в його графіку доцільно вказати посади працівників структурних підрозділів, за якими закріплюються
конкретні функції: складання, узгодження, підписання, затвердження, передавання оригіналів
і копій кожного окремого документа до бухгалтерії та інших підрозділів для оброблення або
подальшого зберігання.
Під час складання Інструкції з кадрового діловодства можна використовувати положення
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою
КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1242. Проте
ця Інструкція є обов’язковою для виконання
виключно центральними та місцевими органами виконавчої влади. Для розробки Інструкції
з кадрового діловодства в усіх інших юридичних осіб потрібно використовувати положення Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18
червня 2015 р. № 1000/5.
Для успішної реалізації поставлених завдань
кожного виконавця слід ознайомити (під підпис)
зі змістом Інструкції з кадрового діловодства.
Крім того, рекомендується надати кожному виконавцю виписку з графіка документообігу з пеКадровик України
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реліком документів, робота з якими належить до
його функціональних (посадових, виробничих)
обов’язків.
На кадровий підрозділ нерідко покладають
обов’язки розроблення штатного розпису, який
є його своєрідним обличчям.
Важливу роль у регламентації завдань, що
стоять перед працівниками підприємств, продовжують відігравати посадові інструкції. Законо
давство не містить однозначної відповіді на запитання щодо обов’язковості посадових інструкцій
на підприємстві. Але з практичної точки зору їх
наявність є бажаною для роботодавця. Чітких та
однозначних санкцій за відсутність на підприємстві посадових інструкцій законодавством також
не передбачено.
Разом із тим підприємства, які здійснюють
деякі види діяльності (наприклад, господарську
діяльність у будівництві, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури) та підлягають ліцензуванню, повинні мати посадові інструкції для
отримання ліцензії відповідно до організаційних
вимог ліцензійних умов. Крім того, наявність
посадової інструкції є бажаною для роботодавців, якщо трудовий договір з працівниками не
укладався в письмовій формі (відповідно, немає
письмового закріплення прав, обов’язків працівників, визначення їх трудової функції). Отже, посадова інструкція дасть можливість:
 чітко встановити трудову функцію працівника, тобто визначити його трудові обов’язки;
 вплинути на працівника, який відмовляється виконувати певні завдання, мотивуючи це
тим, що їх виконання не входить до його посадових обов’язків. Адже вимагати від працівника
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виконувати роботу, не обумовлену трудовим договором, заборонено статтею 31 КЗпП;
 довести невиконання працівником своїх
трудових обов’язків і притягнути його до дисцип
лінарної відповідальності на підставі пункту 3
статті 40 КЗпП чи пункту 1 статті 41 КЗпП та/або
матеріальної відповідальності (ст. 130 КЗпП);
 підтвердити перевищення працівником
повноважень у разі притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Отже, відсутність посадової інструкції ускладнює прийняття рішень про притягнення працівників до дисциплінарної, матеріальної, а іноді
й до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення, пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням посадових обов’язків. Причина очевидна: перед
тим як звинуватити працівника в порушенні
посадових обов’язків, необхідно встановити, чи
належать ті чи інші обов’язки саме до його трудової функції.
Насамкінець звертаємо увагу кадровиків, що
проблема відповідальності за належне виконання працівниками закріплених за ними обов’язків
особливо гостро постає тоді, коли на підприємстві створюються структурні підрозділи, працівники яких часто-густо дублюють роботу
один одного або перекладають відповідальність
на колег з іншого підрозділу, де з якихось причин ведеться споріднена за напрямом робота.
Зокрема, на невеликих підприємствах схожі
функції можуть покладатися як на відділ кадрів,
так і на бухгалтерію. Такого слід уникати, інакше
це може призвести не лише до організаційних
проблем, а й до фінансових втрат. 
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На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

На підприємстві очікується планова перевірка Держпраці. Як
мінімізувати ризики та уникнути штрафних санкцій під час її
проведення?
Відповідно до частини четвертої статті
5 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» від 5 квітня
2007 р. № 877-V про планову перевірку роботодавець має бути повідомлений не пізніше
як за 10 днів до дня її проведення. Отже, очікуючи приходу перевіряючого, він має змогу
вжити оперативні заходи з метою убезпечити
себе від небажаних результатів перевірки. Одним з дієвих інструментів можна назвати внут
рішній кадровий аудит з метою визначення
об’єктивного стану дотримання норм трудового законодавства та виявлення недоліків, які
необхідно усунути.
До проведення кадрового аудиту можна залучати як кадрових спеціалістів підприємства,
так і користуватись послугами зовнішніх аудиторів.
Слід звернути увагу на моменти, які можуть
стати об’єктами підвищеної уваги перевіряючих, а саме: фактичний допуск працівника до
роботи без оформлення трудового договору
(контракту), оформлення працівника на непо-
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вний робочий час у разі фактичного виконання
роботи повний робочий час, оплата праці та
індексація заробітної плати, охорона праці, мінімізувати ризики щодо кваліфікації відносин
цивільно-правового характеру як прихованих
трудових відносин.
Під час планових перевірок інспектори з
праці приділяють увагу широкому колу питань.
Їх перелік наведено в Акті перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства
про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України
від 2 липня 2012 р. № 390 (далі — Наказ № 390)
та Акті перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта), затвердженому наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 11 серпня 2011 р. № 826. Отже, під час проведення внутрішнього кадрового аудиту* рекомендуємо користуватися списком питань, визначених вищевказаними документами.
* Детальніше про кадровий аудит читайте у спецвипуску
журналу «Кадровик України» № 3/2015.
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Чи можна притягнути до відповідальності роботодавця за невиплату коштів за невикористану відпустку?
Необхідно зазначити, що пунктами 5.10.1
та 5.10.5 Акта перевірки додержання
суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, затвердженого Наказом
№ 390, передбачено перевірку питань щодо розрахунків з працівниками в разі їх звільнення.
Норма статті 83 КЗпП чітко визначає, що в разі
звільнення працівнику 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.
Обов’язок роботодавця виплатити всі належні
працівнику кошти в день звільнення передбачено
статтею 116 КЗпП. Роботодавець повинен письмово повідомити працівника про нараховані суми
перед їх виплатою. За невиплату розрахункових
коштів під час звільнення законодавством передбачено такі санкції:
 у разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки,
зазначені в статті 116 КЗпП, при відсутності спору про їх розмір роботодавець повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь

час затримки по день фактичного розрахунку
(ст. 117 КЗпП);
 адміністративна відповідальність, передбачена частиною першою статті 41 Кодексу України
про адміністративні правопорушення від 7 грудня
1984 р. № 8073-X (далі — КУпАП), якою визначено, що порушення встановлених термінів виплати
заробітної плати, виплата її не в повному обсязі,
а також інші порушення вимог законодавства про
працю тягнуть за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від
30 до 100 нмдг. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою
статті 41 КУпАП, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки,
одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює
та виховує дитину віком до 14 років або дитинуінваліда, тягнуть за собою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності та громадян —
суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від
100 до 300 нмдг.

Вебінар на тему «Взаємодія з перевіряючими органами» відбувся 22 березня 2017 р.
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Відповідальність за порушення законодавства
про працю передбачена також статтею 265 КЗпП,
а саме:
 порушення встановлених строків виплати
заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як
за один місяць, або виплата їх не в повному обсязі тягне накладення штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення;
 недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці — штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати,
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встановленої законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення.
Зауважимо, що в разі невиплати роботодавцем коштів за невикористану відпустку працівник
може звернутися із заявою до контролюючих
органів, а в подальшому й до суду з вимогою про
притягнення роботодавця до відповідальності.
Аналізуючи судову практику стосовно цього питання слід зазначити, що суди за наявності доказів
у позивача у 100 % випадків задовольняють вимоги працівника щодо виплат компенсацій за невикористані дні відпусток. 
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ПЕРСОНАЛ
106 HR-практика
110 HR-тенденції

HR-ПРАКТИКА

Як оптимізувати
підготовку персоналу
до телефонних продажів
Наталія Шишлова,

HR-консультант, психолог, бізнес-тренер,
профконсультант

Здатністю спілкуватися по телефону, здавалося б, володіє кожна
сучасна людина, яка вміє розмовляти. Але те, що просто й природно для нас робити у звичайному житті, на роботі, як правило,
може потребувати особливих навичок.
Ділове телефонне спілкування — це одна зі складових системи
бізнес-комунікацій, важливий інструмент розвитку бізнесу та
корисна навичка сучасної людини. Від того, наскільки менеджери
компанії грамотно, етично та швидко вирішують клієнтські запити, наскільки ефективно просувають і продають продукт, від того,
наскільки дотримуються принципів ділової взаємодії всередині
компанії, залежать її імідж і бізнес-результати

Д

о підрозділів розвитку персоналу компаній
періодично надходять запити щодо оптимі
зації телефонного спілкування персоналу,
навчання телефонним продажам, перего
ворам та обслуговуванню. Перше місце, як прави
ло, посідають телефонні продажі.

Специфіка спілкування по телефону
Для когось успішна розмова по телефону, в тому
числі без підготовки, є досить легкою, а хтось впа
дає в стрес лише від факту, що потрібно комусь
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зателефонувати. У чому ж причина «телефонного»
стресу? Звичайно ж, у тому, що телефонних кон
тактів упродовж робочого дня в людини занадто
багато! Крім того, частина таких контактів сама
по собі є стресовою: маються на увазі ситуації, коли
доводиться долати всілякі виснажливі комуніка
тивні бар’єри — непорозуміння, упередженості
тощо для досягнення своєї мети.
По телефону легше відповісти «ні», ніж «так»,
і саме тому нам важче отримати чиюсь згоду і лег
ше самим відмовити.
Доведено, що «посередник», яким є телефон,
в рази знижує якість комунікації й часто призводить
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до протилежного від очікуваного результату. Тобто з нею, з її системою роботи, з конкретним мене
якщо б розмова відбувалася під час особистої джером і консультантом.
зустрічі, вона була б успішною, а по телефону — ні.
Бажання працювати саме з вами, довірчі сто
Ми не бачимо, як співрозмовник сприймає нас, сунки в конкурентному і ненадійному світі підтри
чим під час розмови зайнятий, хто перебуває з ним мати непросто. Навіть якщо вас вислухали, зрозу
поруч, які знаки подає, не можемо перевірити, чи міли, прийняли вашу пропозицію та готові до
не відволікається наш співрозмовник, чи зафіксу подальшого контакту, його легко перервати.
вав інформацію. Але головне, ми не можемо Занадто багато факторів впливають на те, щоб опо
повною мірою розкритися самі так, щоб нам дові нент вирішив, що він вже не хоче контактувати
рилися й зробили саме те, чого ми хочемо.
з вами: це і зовнішні — більш вигідні конкуренти,
Саме тому й доводиться так напружуватися і особисті — зникла потреба, і психологічні — все
телефонному перемовнику, бути на піку слухової таки залишуся з тими, кому довіряю, кого вже
уваги, ловити й розпізнава
знаю, кого бачу тощо.
ти сигнали співрозмовника,
Щасливим буде лише
управляти своїм голосом,
той продавець по телефо
Вміння продавати —
бути напоготові надати по-
ну, який не тільки горить
це не божий дар,
трібну інформацію й по
бажанням продати, пере
а звичайний навик
будувати бесіду в потрібконати, допомогти. Він має
ному напрямку. Навіть
володіти майстерністю
скайп-комунікації, які в човпливу, наполегливістю й
мусь і полегшують контакт
тактом, гнучкістю й чутли
співрозмовників, тим не менше відрізняються вістю, здатністю зрозуміти, коли варто відступити,
за процесом, енерговитратами та результатами від поступитися, потерпіти, щоб згодом використати
зустрічі в реальному житті.
все це для успішної угоди.
Тому й варто навчитися обходити всі телефонні
Розвинути ці корисні навички можливо, але
«недоліки», знайти й використовувати всі ті ресурси тільки якщо підготовка й навчання телефонним
та можливості, які надає телефон, відпрацювати продажам в компанії проводяться послідовно й
власний енергозберігаючий стиль телефонного систематично, з урахуванням персонального підхо
спілкування та продажів.
ду до кожного продавця, з аналізом його недоліків
і досягнень, використанням його сильних сторін
і джерел його мотивації.

Особливості телефонних продажів

Телефонні продажі проводяться як за допомогою
вхідних, так і вихідних дзвінків. Це комплекс теле
фонних переговорів з клієнтами, який зазвичай
розпочинається з первинного, «холодного» контак
ту і завершується продажем.
Продаються не просто конкретні товари або
послуги. Продається надійність і безпека співпраці
з компанією, зручність і задоволення роботою саме
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Звідки беруться хороші продавці
по телефону
Майже в кожній компанії є свої «зірки» продажів.
Це працівники, для яких телефонний серфінг
у пошуках клієнта, баталії з метою схилити його
на свій бік, телефонні спектаклі й серіали, які вони
регулярно розігрують зі своїми улюбленими клієн
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тами, перетворюються на задоволення для обох
сторін. Телефонний стрес, напруга для них стали
стимулом до роботи, пробуджують азарт домогти
ся результату — умовити клієнта й продати. А недо
ліки телефонної комунікації вони здатні успішно
подолати, досконало оволодівши майстерністю
онлайн-переконання.
Можливо, це особливі люди, яких хлібом не годуй,
а дай змогу продати? І фокус лише у правильному
підборі працівника — такого собі енергійного, бала
кучого екстраверта, який у міру набуття досвіду
стане успішним продавцем і перемовником на теле
фоні? Але де їх стільки взяти і як втримати за такої
високої плинності персоналу торговельних відділів
і колл-центрів? Відповідь полягає в тому, що спеці
ально розшукувати унікумів, особливо на нижчі
позиції в продажах і колл-центрах, не має сенсу.
Патриція Кокран, британський фахівець у сфері
навчання продажам, яка пройшла шлях від мене
джера телефонних продажів видання Guardian
до CEO агентства PMC Associates й займається кон
салтингом у сфері маркетингу та продажів, вва
жає, що навчити телефонним продажам можна
будь-яку людину. За її словами, вміння продава
ти — це не божий дар, а звичайний навик*.
Принципи та практика продажів, вважає
П. Кокран, можуть бути застосовані до будь-якого
бізнесу, тому досвідчені продавці часто стають
успішними в різних сферах продажів. А що стосу
ється знань окремого продукту, розуміння ринку,
«портрета» покупця, особливостей використання
телефону в продажах, то навіть досвідчений прода
вець буде неуспішним, якщо він докладно не освоїв
ці теми.
Аргументом на користь того, що продавати
легко і звично для багатьох людей, може служити
той факт, що кожна людина з дитинства має досвід
бути дуже переконливою тоді, коли прагне добити
* Кокран П. Продажи по телефону при помощи исходящих
звонков. Руководство по управлению. — М.: HIPPO, 2004. — 191 с.
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ся свого. Діти вміють вмовляти, оскільки добре зна
ють, що їм потрібно, твердо стоять на своєму, зна
ють, як натиснути на того, хто приймає рішення.
Наведу три кити успішного продажу:
 знання предмета, віра, що це найважливіше
в даний момент;
 бажання домогтися свого, що підсилюється
цілеспрямованістю та наполегливістю;
 вміння використовувати хороше ставлення
до себе.
Все це працює і в дорослому житті. Адже для
успішного просування чогось не обійтися без завзя
тості й щирого переконання в тому, що ваша про
позиція саме зараз справді блискуча.
Таким чином, навчитися продавати по телефо
ну здатні всі, а добре продавати – ще й ті, хто орієн
тований на результат, на зміни, хто активний,
любить впливати, кому особливо подобається спіл
куватися і хто знайшов свій власний мотив для
щоденної результативної активності на такому
важливому для бізнесу фронті, як продажі.

Кому корисно навчатися телефонним
продажам
Насамперед тим, в чиї обов’язки входить продава
ти. Завдання проводити прямі (безпосереднє
інформування клієнта про продукт) або додаткові
продажі (якщо клієнт звернувся з одного питання,
а співробітник компанії умовив його зробити
додаткову покупку) по телефону так чи інакше
отримують майже всі оператори колл-центрів,
ну хіба що крім тих, хто забезпечує суто технічну
підтримку користувачів.
Продажі та переговори по телефону проводять
усі підрозділи сучасних компаній: від безпосеред
ньо торговельних, які надають різноманітні послу
ги, від комерційних організацій до державних, гро
мадських тощо, у сфері B2B (бізнес для бізнесу) або
в прямих продажах роздрібним клієнтам.
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Для деяких бізнес-напрямків, таких як брокер дії, які інша сторона не зобов’язана виконувати.
ські послуги (біржова торгівля), найбільш ефектив Умовити внутрішнього бухгалтера, перекладача,
ним є залучення клієнтів, в тому числі нових, винят архіватора, програміста, електрика компанії термі
ково через телефон.
ново позапланово піти назустріч, зробити щось
Страхові компанії, банки, інтернет-провайдери в ім’я справи, понад обов’язки та робочий час,
тощо успішно продають по телефону старим потребує іноді особливих моральних зусиль.
і новим клієнтам свої продукти в надії, що індивіду
Просте спостереження за тим, як персонал спіл
альний підхід і вмілі переговори утримають клієнта кується по телефону, свідчить, наскільки важко
від переходу до конкурента і стимулюють його буває людині підтримувати діловий стиль під час
купити новий продукт.
комунікації, чітко висловлювати думку, розуміти
Цікаво, що навіть за наявності готових скриптів потреби та цілі співрозмовника, тримати себе
і стандартів корпоративних комунікацій працівникам в руках у стресових ситуаціях і вирішувати непоро
буває важко їх дотримуватися. Спрацьовують ті чи зуміння.
інші звичні для них стерео
Тому навички телефон
типи поведінки в спілкуван
них продажів і переговорів,
ні — хтось зривається
впровадження культури
Навички переконувати по теледо суворого і роздратовано
ділового спілкування, в тофону можуть стати в пригоді у
го повчання, дотепів, тиску
випадках, коли персоналу потріб- му числі по телефону, бута інших маніпуляцій. Про
дуть корисними багатьом
но екстрено отримати від когось
аналізувавши скарги та від
категоріям працівників:
інформацію або дії, які інша стогуки клієнтів, провівши
починаючи тими, хто вва
рона не зобов’язана виконувати
«таємну покупку», можна
жає себе професійними
визначити больові точки
учасниками переговорів
в телефонних комунікаціях
і продавцями, і закінчуючи
компанії та розпочати їх «лікувати».
працівниками різних сервісних підрозділів, яких
Що стосується внутрішніх комунікацій в компа зазвичай оминають під час оцінки потреб у навчанні
нії, то навички переконувати по телефону можуть персоналу та плануванні навчальних заходів.
стати в пригоді у випадках, коли персоналу потріб
Продовження в наступному номері
но екстрено отримати від когось інформацію або
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Чим замінити
співбесіду під час
прийняття на роботу:
думки експертів

С

оціальний психолог Рон Фрідман (США), автор книги «Найкраще місце для
роботи», стверджує, що співбесіда — не найкращий інструмент для підбору
персоналу, адже, за даними досліджень, 81 % претендентів кажуть неправду
під час її проведення.
На думку Р. Фрідмана, наш мозок влаштований таким чином, що під час співбе
сіди ми шукаємо у відповідях кандидата лише підтвердження своїм підсвідомим
упередженням, які й диктують насправді наш вибір. Так, зовнішня привабливість,
одяг, голос та інтонація людини впливають на нас набагато більше, ніж ми могли
уявити, а ставлячи кандидату різні запитання, ми лише підтверджуємо власне
початкове враження, яке може бути помилковим.
Р. Фрідман пропонує замінити звичні співбесіди «пробами» або «прослуховування
ми» з виконанням робочих завдань. Наприклад, менеджеру з продажу на співбесіді
пропонують продати продукт компанії, дизайнеру — зробити макет сторінки сайту
тощо. У такому випадку перші враження ґрунтуватимуться на тому, як людина вико
нує свою роботу.
У компанії Menlo Innovations кандидати на роботу проходять «екстремальну спів
бесіду», під час якої їм не доводиться відповідати на жодне запитання, адже компанію
цікавить не резюме, а те, наскільки людина впишеться в її культуру. Пошукачів роз
бивають на пари й дають їм завдання на кшталт тих, які щодня виконуються в Menlo.
Через 20 хвилин вони міняються парами, отримують нове завдання, і так повторюєть
ся кілька разів. Після участі в таких «прослуховуваннях» працівники компанії разом
вирішують, яких кандидатів запросити попрацювати ще на один день — з оплатою
праці й над реальними проектами разом із працівниками компанії. Після цього най
кращим пропонується тритижневий оплачуваний випробувальний строк.
Ще один приклад — компанія Automattic. Її засновник Метью Мулленвег пише:
«Мені стало зрозуміло, що на нас впливають різні аспекти: такі як, наприклад, манера
розмовляти або поведінка в ресторані, які згодом жодним чином не впливають на
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якість роботи. Деякі люди — цікаві співбесідники й здатні зачарувати кого завгодно.
Але робота полягає не в тому, щоб зачаровувати інших, тому поведінка на співбесіді
абсолютно не відображає того, якими вони будуть співробітниками».
В Automattic кожен кандидат, якого спочатку відберуть, працює на компанію від
трьох до восьми тижнів за контрактом поруч з тими людьми, які були б його напарни
ками, якщо б він отримав роботу. Мета полягає не в тому, щоб отримати від кандида
тів завершений продукт, а в тому, щоб швидко та ефективно оцінити, наскільки спів
праця буде взаємовигідною. Під час такого випробування компанія платить всім
кандидатам однакову погодинну ставку, незалежно від того, на яку посаду вони пре
тендують. Під час випробування відбувається оцінка з обох боків — компанія оцінює
кандидата, кандидат — компанію. Багато з них добровільно залишають роботу на ран
ніх етапах, зберігаючи всім багато часу.
«Кадровик України» звернувся за коментарями до експертів у сфері рекрутингу та
HR щодо описаних вище інструментів підбору персоналу та стосовно того, чи справді
все так погано із співбесідами.

Сергій Марченко,

директор з розвитку Work.ua,
провідний експерт ринку
праці

Перефразовуючи Вінстона Черчилля, який казав,
що демократія — це погана форма правління, але
найкраща з тих, що є, можна зауважити, що співбесі
да — не ідеальний інструмент, але завдяки його про
стоті й ефективності він ще довго залишатиметься
серед найбільш поширених методів оцінки під час
прийняття на роботу.
Рон Фрідман правий у тому, що люди справді
симпатизують фізично привабливим кандидатам
або тим, хто має приємний голос. Щоправда, пси
холог не бере до уваги той факт, що інтерв’ю під час
прийняття на роботу проводять досвідчені HR-ме
неджери, які, звичайно ж, оцінюють не зовнішність
і не голос, як могли б зробити на їх місці пересічні
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громадяни, а кваліфікацію, мотивацію, відповід
ність корпоративній культурі компанії та інші якос
ті, важливі для роботи, яку виконуватиме цей кан
дидат.
Ідея з пробами, коли кандидати мають виконати
тестове завдання, вдала й широко застосовувалася в
минулому. Проте зараз в Україні все складніше знай
ти людей, які просто прийдуть на співбесіду, а тесто
ві завдання не викликають у них ентузіазму.
Цікавий досвід Menlo Innovations. Справді, най
складніше під час формування команди — зібрати
людей з однаковими цінностями. Чудовий професіо
нал інколи може бути нестерпною людиною, поряд з
якою іншим членам команди не хочеться працювати
й вони йдуть. Колективне прийняття рішення про
залучення до команди нових людей широко практи
кується не тільки в Menlo, а й у Google та в низці
інших технологічних компаній. Вони відштовхують
ся від того, що навчити можна всьому, а переробити
людську природу дуже складно. Тому такі компанії
залюбки наймають людей, які відповідають їх корпо
ративній культурі, незважаючи навіть на деяку невід
повідність їх кваліфікації вимогам вакансії.
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І, звичайно, найкращий метод відбору — випро
бувальний строк або тимчасовий контракт, як в
Automattic. Робота завжди показує, хто на що зда
тен. На жаль, не всі мають можливість брати на
стажування всіх людей, які їм подобаються. Тому
співбесіда, і особливо структуроване інтерв’ю за
компетенціями, ще довго залишатиметься основ
ним інструментом професійного відбору. Звісно,
ефективність цього інструменту (як і будь-якого
іншого) залежить від того, хто ним користується. Якщо у вашій компанії HR-менеджер — про
фесіонал, повірте, його не введуть в оману ні
солодкі слова, ні приваблива зовнішність пошука
чів роботи.
У будь-якому випадку я не рекомендував би корис
туватися одним інструментом. Загалом усі три наведе
ні інструменти та стратегії відбору чудово комбінують
ся й можуть доповнювати один одного.

Станіслава
Стефановська,

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

Я б не була такою категоричною в цьому питанні. На
мій погляд, під час вибору методу підбору персона
лу обов’язково потрібно враховувати безліч індиві
дуальних нюансів: країну, ринок, компанію, продукт,
корпоративну культуру, поточні завдання й багато
іншого. Можливо, в деяких ситуаціях і буде актуаль
но скоротити етапи спілкування, обмежившись тес
тами або участю в мікротренінгах. Є бізнеси, де кан
дидата навіть не обов’язково знати в обличчя:
нікнейма, скайпу і в строк виконаного завдання
онлайн вже достатньо. Але не скрізь такий підхід, як
на мене, буде ефективним.
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Я б швидше говорила про необхідність комбі
нувати різні методи підбору: від класичного
структурованого інтерв’ю до найрізноманітніших
експериментаріумів. Ризикуючи здатися старо
модною, я все ж надаю перевагу особистій бесіді
з офіс-менеджером з використанням кейсів і тех
нічних завдань замість проведення одного
онлайн-тесту.
Я завжди дивлюся на кандидата мінімум через
три призми відповідності: корпоративній культурі,
керівнику й завданням. Так, вміння виконувати
завдання — це тільки один з аспектів, необхідний
нам у новому співробітнику. Комунікації та вміння
знаходити спільну мову з певними категоріями
людей (клієнти, гості, колеги), мабуть, більш тонка
сфера вивчення і напрацювань, ніж будь-який опе
раційний навик.
Безумовно, співбесіда ніколи не дає 100 %
упевненості в тому, що співробітник працювати
ме в компанії довго й щасливо. При цьому я не
вважаю, що такий метод взагалі існує. Людина
занадто мінлива, хаотична і, найчастіше, погано
керує своїм емоційним станом. Адже саме кажу
чи про професіоналізм ми маємо на увазі те, що
така людина може регулярно, незважаючи на
жодні зовнішні обставини й свій стан, виконува
ти роботу якісно.
Без розуміння психологічного типу особистості
та особливостей її характеру, сфери мотивації й
цінностей не варто розраховувати на те, що вона
просто виконуватиме свою роботу добре.
Також хотілося б відзначити, що немає сенсу змі
шувати етап відбору і випробувальний строк. На
етапі відбору ми відсіюємо невідповідних і обираємо
потенційного кандидата, даючи всім (і компанії, і кан
дидату) шанс встановити контакт, вибудувати гармо
нійні тривалі стосунки. Випробувальний строк —
саме і є періодом пізнавання та оцінювання один
одного. Хоча, безумовно, можна і його віднести до
етапу підбору. Це, мабуть, питання термінів та їх кла
сифікації.
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Ірина Шуляренко,

HR-консультант, бізнестренер, коуч компанії
HR-Marker

Те, про що говорить Рон Фрідман, не є співбесі
дою як формою оцінки під час рекрутингу. Це
звичайна бесіда, як правило, керівника з пошука
чем. Основною методикою відбору на цьому етапі
рекрутери жартома називають «подобається/не
подобається». І, звичайно, основні проблеми, вка
зані автором, мають місце. Це й проекція, коли
кандидату приписуються якості інших людей за
зовнішньою схожістю. Особливо яскраві випадки
в моїй практиці, коли кандидат отримує роботу,
оскільки його голос та манера висловлюватись
схожі на голос самого керівника. Звичайно, тут
має місце і враження, яке справляє пошукач. І це
враження може зовсім не відповідати дійсності:
так, сором’язливий, невпевнений пошукач через
стрес від співбесіди може не проявити себе, хоча
є високопродуктивним професіоналом, і навпа
ки — людина з чудовими презентаторськими
здібностями здасться цінним працівником, хоча
всі її досягнення насправді існують лише в уяві
пошукача.
Для запобігання такій ситуації існує первинна
співбесіда з професійним рекрутером, під час якої
застосовують спеціальні методики та технології
оцінки, які враховують і те, що люди часто кажуть
неправду. Шляхом збору рекомендацій перевіря
ється так звана «велика брехня», коли кандидати
приписують собі роки неіснуючого досвіду, керівні
посади. Але в основному пошукачі замовчують
певні моменти своєї біографії, справжні причини
звільнення. Також має місце перебільшення своїх
досягнень, приписування собі досягнень команди
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та інших людей, приписування собі навичок там, де
кандидат має лише теоретичні знання тощо. Якщо
співбесіду було проведено правильно, встановлено
довірливі стосунки з кандидатом, він часто сам
зізнається в невідповідності реального досвіду
інформації в резюме (у практиці моєї колеги була
ситуація, коли кандидат їй розповів, що обікрав
попереднього роботодавця). Але розраховувати на
відвертість кандидата все одно не варто, краще
спиратися на техніки інтерв’ю. Більшість із них вра
ховує момент, що кандидат може казати неправду
чи соціально бажані відповіді (тобто те, що, на його
думку, від нього хочуть почути). Так, в інтерв’ю за
метапрограмами неважливо, про що говорить кан
дидат, важливо, як він говорить, які слова викорис
товує, які емоції проявляє. В інтерв’ю за компетен
ціями частина запитань не стосується саме
виявлення компетенції, а використовується для
перевірки правдивості інформації. Чудово з цим
справляються і проективні методики, зокрема про
ективні запитання та проективні кейси.
Також у професійному рекрутингу неважливо,
подобається чи не подобається інтерв’юеру канди
дат — його рекомендують на посаду, якщо він від
повідає заявці на вакансію. На інтерв’ю рекрутер
оцінює особистісні якості кандидата й відправляє
керівнику вже відібраних до розгляду спеціалістів.
Ідеальних кандидатів фактично не існує, але знаючи
сильні сторони працівника, його зони розвитку та
зони ризику керівник вирішує, чи готовий він пра
цювати з цим пошукачем, приділяючи потрібну
йому увагу. І головне: оскільки керівник обирає з
уже оцінених кандидатів, можливість помилки
значно знижується
Також слід відрізняти оцінку особистісних якос
тей (soft skills) від оцінки професійних якостей
(знання, навички — hard skills). У сучасному світі, де
з кожним роком все швидко змінюється, перші віді
грають все більшу роль. Знання та навички швидко
застарівають у багатьох сферах життя. І все важли
вішим стає, чи може кандидат швидко засвоювати
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нові знання й застосовувати їх на практиці, чи зда
тен він працювати в команді, чи зможе він довести
справу до кінця, наскільки він самоорганізований та
вмотивований тощо. Саме особистісні якості оці
нює рекрутер на першій співбесіді, а от професіона
лізм кандидата, як правило, оцінюється на наступ
них етапах інтерв’ю з керівником чи спеціально
запрошеним фахівцем.
Під час інтерв’ю досить легко перевірити знан
ня кандидата, а от щодо навичок — то їх перевірка
потребує спостереження за поведінкою пошукача
або оцінки результатів його діяльності. Це можна
зробити створивши штучні робочі обставини:
наприклад, під час рольової гри, найвідомішим
форматом якої є «продайте ручку». Також багато
компаній застосовують різноманітні практичні
завдання, які дють змогу перевірити навички кан
дидата. Те, що Рон Фрідман назвав «пробами», є
поширеною формою оцінки в українських реаліях,
але вона не замінює інтерв’ю, а лише доповнює
його.
Але й справді буває так, особливо в невеличких
компаніях, де власник сам проводить співбесіди, що
працівника беруть на роботу лише за результатами
спілкування, перевіряючи його вже в процесі робо
ти, протягом випробувального строку. Як на мене,
це досить дорогий, а інколи й довготривалий фор
мат відбору, як і решта альтернативних форматів.
Більшість з них просто не придатні в сучасних реалі
ях, де досить важко одночасно зібрати певну кіль
кість пошукачів на вакансію, а тим більше оплачува
ти їх роботу на час відбору-стажування.
Тож моя думка, що на даний момент усі аль
тернативні професійній співбесіді формати можуть мати місце, але не в змозі повноцінно її замі
нити.
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Наталія Гаріна,

HR-директор групи компаній
«Берта», засновник
консалтингової компанії
Next Level

На мій погляд, питання полягає не в тому, чим замі
нити співбесіду, а в тому, чим її доповнити.
У ході дослідження того, як приймають рішення
учасники конкурсної комісії щодо кандидата на
вакансію, психологи ще раз довели, що 99,4 % часу
співбесід витрачається даремно, оскільки враження
про кандидата формується в перші 10 секунд роз
мови, і вся наступна розмова побудована так, щоб
підтвердити це враження*. Так само неефективни
ми виявилися завдання-головоломки, які в кращо
му випадку підтвердять наявність певного навику,
але не можуть вважатися запорукою майбутнього
успіху в роботі.
Доповнивши співбесіду тестами когнітивних
здібностей, включивши структуровані питання (які
мають об’єктивно правильні варіанти відповідей) та
залучивши якомога ширше коло інтерв’юерів, є імо
вірність знизити відсоток помилкових рішень щодо
кандидата в рази. Цей підхід використовує компанія
Google, і він цілком придатний до використання в
будь-якій компанії. Лише потрібно розуміти, що
краще витратити більше часу й ресурсів на підбір
правильного працівника, аніж втрачати на ефектив
ності після прийняття неправильного рішення.
* Детальніше в книзі Ласло Бок «Робота рулить! Уроки Google:
правила гри у команді мрії».
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