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Тільки у відпустці працівник
розуміє, що без нього на роботі
чудово обходяться.
Луї Фортен

Літо в розпалі… У працівників є багато різних варіантів
для відпочинку: крім щорічних відпусток вони ще й мають
право на додаткові соціальні відпустки. Про особливості
їх надання читайте в статті Галини Фольварочної. Як
правильно кадровику обчислити стаж для надання відпусток, які періоди враховуються, а які — ні, розповість
на сторінках цього номера Вікторія Галкіна. У рубриці
«Вебінар» наш постійний автор і лектор Центру кадрових
консультацій Тетяна Заглада розповідає про те, як діяти,
якщо відпустка збігається із святковими днями та якщо
в цей час працівник ще й захворів. Цей номер журналу
просто-таки спонукає взяти відпустку, але трапляються
випадки, коли працівники не хочуть її брати — це справжні
форс-мажорні обставини для фахівців служби персоналу,
тому в рубриці «Відповіді на запитання» ми розповідаємо,
як вийти з цієї ситуації.
Кумедні випадки трапляються в роботі наших колег,
тож як до них ставитися і як знаходити правильний вихід
за різних обставин, читайте на сторінках нашого журналу.
Хотілося б, щоб ваші відпустки минали вдало і щоб ви
завжди залишалися з нашим виданням. Нагадуємо, що
передплатна кампанія триває, і ви маєте можливість передплатити журнал «Кадровик України» на вигідних умовах.
Бажаємо хорошого відпочинку та із задоволенням
повернутися до роботи!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг

Трудові відносини

Офіційні роз’яснення

27 Ірина Красовська

9 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо відпустки за ненормований робочий день
за неповного робочого часу від 22 липня 2015 р.
№ 431/13/133-15
10 Лист Міністерства соціальної політики України
від 25 травня 2017 р. № 420/0/126-17/243
11 Лист Міністерства соціальної політики України
«Заробіток мобілізованого: смерть працівника,
аліменти» від 29 квітня 2016 р. № 494/13/84-16
12 Лист Міністерства юстиції України від 23 лютого
2017 р. № 6508/105-0-2-17/7
14 Лист Державної служби України з питань праці
від 22 червня 2017 р. № 6827/1/4-ДП-17
18 Лист Державної служби України з питань праці
щодо оформлення практикантів — учнів ПТНЗ
за місцем проходження практики від 19 травня
2017 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17
19 Роз’яснення Національного агентства України з
питань державної служби щодо ініціювання дисциплінарного провадження стосовно державного службовця від 9 лютого 2017 р. № 24-р/з

ПРАВО
Архівна справа

22 Олена Замкова
Планування роботи архіву на малому
підприємстві
У попередньому номері журналу було розглянуто вимоги до планування роботи архівного підрозділу на
великому підприємстві. У цій статті пропонуємо ознайомитися зі структурою та змістом річного плану архіву
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малого підприємства. Крім того, коротко розглянуто
вимоги до оформлення звіту про роботу архіву

Припинення трудових відносин із померлим
працівником

Не всі працівники підприємства проходять свій
трудовий шлях до пенсії. Трапляється, що їх життя
обривається раніше: через хворобу, нещасний
випадок чи з іншої причини (наприклад, через
участь в АТО). Як правильно оформити звільнення
померлого працівника? Який запис внести до його
трудової книжки? Кому віддати заробітну плату?
Відповіді на ці та інші запитання — у статті

Військовий облік

36 Юрій Васильєв
Особливості військового обліку
в запитаннях та відповідях
На сьогодні підвищилися вимоги до якості ведення
військового обліку на підприємствах з боку військових комісаріатів, державних органів та органів
влади, через що, у свою чергу, збільшилася кількість запитань, які надходять до редакції журналу
та стосуються порядку ведення військового обліку.
Відповіді на найпоширеніші з них — у статті

Міжнародний досвід управління
персоналом

40 Олександр Клименко
Наймання персоналу з інших країн:
досвід Європейського Союзу
У нинішніх умовах роботодавцю слід швидко знаходити
працівників з потрібними професійними знаннями та
навичками. Іноді таких фахівців може не вистачати або
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й не бути у його власній країні. У такому разі роботодавець змушений шукати потрібних йому працівників за
кордоном. Тож у статті йдеться про спеціальну мережу
Європейських служб зайнятості (European Employment
Services, EURES), яка була утворена та функціонує з
метою сприяння застосуванню на практиці принципів
вільного пересування працівників у ЄС

Час відпочинку

49 Вікторія Галкіна

Стаж для щорічної відпустки:
порядок та особливості обчислення

Кожний працівник має право на 24 календарних дні
щорічної основної відпустки. Цей гарантований законом мінімум надається за повністю відпрацьований
робочий рік, але він може зменшуватись у разі пропусків роботи з певних причин. У статті розглянуто
такі поняття, як стаж для щорічної (основної й додаткової) відпустки, робочий рік та деякі особливості
обчислення зазначеного стажу

54 Відповіді на запитання

Професійна класифікація

64 Олександр Клименко

Професіограми, стандарти та профілі
посад: у чому різниця?

Статус посадових (робочих) інструкцій та кваліфікаційних характеристик нормативно найповніше
врегульований в Україні, і саме їх найчастіше використовують кадровики в роботі для визначення та
розподілу функціональних обов’язків між різними
професійними категоріями працівників. Разом з тим
на підприємствах можуть розроблятися та використовуватися інші види описів професій та посад, статус
яких на цей час нормативно врегульований менше.
Найпоширенішими серед них є професіограми, профілі посад та різні стандарти, які й розглянуто в статті

1С для кадровика

73 Тетяна Федорова
Кадровий облік в 1С:
робота зі штатним розписом

Кадровий роман

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в
програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата
та управління персоналом» (ЗУП). У статті розглянуто роботу зі штатним розписом у ЗУП та приділено
увагу її відмінностям у конфігураціях «1С:Управління
виробничим підприємством» та «1С:Управління
торговельним підприємством»

58 Галина Фольварочна

Діловодство

56 Календар

ПРАКТИКА
Подолання перешкод. Відповідальність
підприємств за непрацевлаштування працівника після звільнення за переведенням

У восьмій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглядаємо, чи можливе працевлаштування працівника
після звільнення за переведенням не на підприємство,
з яким було досягнуто про це домовленість, а на інше
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84 Олена Замкова

Вимоги до оформлення номенклатури
справ

Одним з видів організаційних документів є номенклатура справ юридичної особи. У статті розглянуто
структуру, особливості підготовки та вимоги до
оформлення цього документа
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Кваліфікаційні характеристики

ПЕРСОНАЛ

91 Зміни до Довідника кваліфікаційних

HR-рішення

характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я»

Актуальна тема

96 Галина Фольварочна

Про соціальні відпустки в запитаннях
та відповідях
До соціальних відпусток належать кілька видів відпусток, передбачених розділом IV Закону про відпустки.
Серед них — додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей, що визначені статтею 19 Закону про
відпустки. Питання щодо їх надання, перенесення,
виплати грошової компенсації в разі невикористання
таких відпусток все ще залишаються актуальними.
Тож про їх практичне вирішення — у статті

Вебінар

102 Тетяна Заглада
Щорічні відпустки: запитання з практики
Працівниця перебувала у щорічній основній відпустці
10 днів з 24 квітня 2017 р. Під час відпустки вона
хворіла (надала листок непрацездатності, відкритий
на період з 26 квітня по 5 травня). На яку кількість
днів продовжується щорічна відпустка та коли працівниця має стати до роботи?
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106 Жанна Ярмоленко

Як підвищити ефективність функції HR

Сьогодні досить часто обговорюється тема ефективності. Йдеться про ефективність окремо взятих
співробітників, ефективність роботи колективу,
взаємозв’язок індивідуальної та групової ефективності, їх вплив на результати роботи компанії.
З метою створення ефективної HR-функції у статті
детально проаналізовано процеси роботи, пов’язані
з втіленням згаданої мети, розділено їх на п’ять сегментів та з’ясовано, за яких умов така сегментація
буде ефективною

HR-практика

109 Олег Бариш

Секрети управління персоналом:
правда та міфи

У продовженні статті, розпочатій у попередньому
номері, автор далі розглядає секрети управління
персоналом, які кочують від однієї компанії до
іншої, від одного HR-менеджера до іншого, з точки
зору власного досвіду та знань в управлінні персоналом і намагається зрозуміти: міф це чи правда,
на користь чи на шкоду HR кожен із секретів
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
9 Офіційні роз’яснення

МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо усунення бар’єрів для залучення
іноземних інвестицій» від 23 травня
2017 р. № 2058-VIII

В

несено зміни, зокрема, до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI
(далі — Закон № 3773). А саме: іноземці та особи без громадянства, які
є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками
(контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та прибули в
Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб і отримали
посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних
підставах перебувають на території України на період дії посвідки.
Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку,
передбаченому частиною 11 Закону № 3773, є наступне:
 іноземець та особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи;
 розмір частки власності іноземця або особи без громадянства, або
іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тисяч
євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком
України на дату внесення іноземної інвестиції.
Закон набирає чинності 27 вересня 2017 р.
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Постанова «Деякі питання оплати праці
працівників центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді» від 21 червня 2017 р. № 435

З

Постанова «Про внесення змін до
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 4 липня 2017 р.
№ 454

В

атверджено Порядок нарахування і виплати надбавки керівникам центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді. Порядком визначено механізм нарахування та виплати надбавки
вказаним категоріям осіб. Також передбачено, що надбавка виплачується
щомісяця у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи
в таких розмірах: понад 3 роки — 10 %, понад 10 років — 20 %, понад
20 років — 30 %.
Постанова набрала чинності 30 червня 2017 р.

несено додаткову підставу для припинення виплати раніше призначеної
соціальної допомоги, а саме: у разі припинення реєстрації як безробітної
особи, яка включена до складу сім’ї, з причин, передбачених абзацами 17
(крім припинення реєстрації в разі працевлаштування самостійно), 19–22
підпункту 1 і підпунктом 2 пункту 37 Порядку реєстрації, перереєстрації
безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого
постановою КМУ від 20 березня 2013 р. № 198, з місяця, що настає за
місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного.
Постанова набрала чинності 11 липня 2017 р.

Кадровик України
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку
видачі довідок про заробітну плату для
призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних
органів, у яких особи працювали,
а також перейменування (відсутності)
їхніх посад» від 10 травня 2017 р. № 750

З

Наказ «Про преміювання та матеріальну винагороду керівників державних
підприємств, що належать до сфери
управління Державної служби України
з питань праці» від 6 червня 2017 р.
№ 940

З

атверджено умови, критерії, диференційовані показники та розміри
преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери
управління Державної служби України з питань праці. Наказом, зокрема,
передбачено, що преміювання керівників державних підприємств, що
належать до сфери управління Державної служби України з питань праці,
проводиться щокварталу та щороку за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств, відображеними у формах бухгалтерської та
статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану.

Наказ «Про внесення змін до Переліку
робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»
від 13 травня 2017 р. № 783

Н

атверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних
органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності)
їхніх посад. Порядок розроблено відповідно до пунктів 10 і 12 розділу
XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII та на виконання пункту 6 Порядку
призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою
КМУ від 14 вересня 2016 р. № 622.  
Відповідно втратить чинність наказ Міністерства праці та соціальної
політики України, Головного управління Державної служби України «Про
затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких
особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад»
від 3 грудня 2003 р. № 319/144.

аказом розширено перелік робітничих професій, за якими підтверджуються результати неформального професійного навчання. Тепер
до нього входять такі професії, як електрозварник ручного зварювання,
продавець непродовольчих товарів і слюсар-ремонтник.
Наказ набрав чинності 9 червня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Правил
ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та
приватними виконавцями» від 7 червня
2017 р. № 1829/5
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Н

аказом затверджено:
 Правила ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями;
 номенклатуру справ приватного виконавця.
Наказ набрав чинності 30 червня 2017 р.
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МОНІТОРИНГ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона
здоров’я» від 2 березня 2017 р. № 198

В

несено зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом
МОЗ від 29 березня 2002 р. № 117. Зокрема, оновлено вимоги до професії
«Головна медична сестра», «Сестра медична-координатор» (у т. ч. «Сестра
медична — координатор II кваліфікаційної категорії», «Сестра медична —
координатор I кваліфікаційної категорії», «Сестра медична — координатор
вищої кваліфікаційної категорії», «Гігієніст зубний» тощо (повний текст
див. на с. 91).

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Положення
про обслуговуючий персонал системи
органів дипломатичної служби України
та Переліку посад працівників обслуговуючого персоналу системи органів
дипломатичної служби України» від 24
травня 2017 р. № 219

З

атверджено положення про обслуговуючий персонал органів дипломатичної служби. Зокрема, передбачено, що працівники, які належать до
обслуговуючого персоналу, працюють на контрактній основі на штатних
посадах системи органів дипломатичної служби України, що не належать до
посад державних службовців. Контракт з такими працівниками укладається
на строк до чотирьох років.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження форми
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз
на два роки) «Звіт про умови праці,
пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці» від 26
червня 2017 р. № 150

П

очинаючи зі звітного періоду за 2017 р. форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (раз на два роки) «Звіт про
умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»
подаватиметься за новою формою, встановленою Наказом № 150. Водночас
втратить чинність наказ Держстату України від 12 червня 2015 р. № 149.

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, затверджений Всеук
раїнською конференцією прокурорів
27 квітня 2017 р.
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К

одекс визначає основні принципи, моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися прокурори під час виконання
своїх службових обов’язків та поза службою. Згідно з Кодексом прокурори
зобов’язані неухильно дотримуватися його вимог. У разі систематичного
(два і більше разів протягом одного року) або одноразового грубого
порушення правил прокурорської етики прокурора може бути притягнуто
до дисциплінарної відповідальності.

Кадровик України
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 липня 2015 р. № 431/13/133-15
Щодо відпустки за ненормований робочий день за неповного робочого часу
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто Ваше звернення і повідомляється.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова
відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається тривалістю до 7 календарних днів
згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Список професій і посад працівників з ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної
тривалості відпустки в межах її семиденної тривалості, тобто від 1 до 7 днів включно, затверджується
на підприємстві як додаток до колективного договору.
Міністерством праці та соціальної політики України розроблено і наказом від 10 жовтня 1997 р.
№ 7 (зі змінами від 5 лютого 1998 р. № 18) затверджено Рекомендації щодо порядку надання
працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер
праці (далі — Рекомендації).
Згідно з пунктом 2 Рекомендацій ненормований робочий день не рекомендується застосовувати
для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.
Пунктом 5 Рекомендацій також визначено, що ненормований робочий день може застосовуватись у першу чергу для осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі. При роботі з неповним
робочим днем його тривалість чітко визначена (певна кількість годин на день).
На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві,
в установі, організації режим робочого часу. У зв’язку з цим власник або уповноважений ним орган
не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад
установлену тривалість робочого часу (п. 4 Рекомендацій).
У разі коли працівник систематично залучається до роботи понад встановлену тривалість робочого часу, перепрацьовані години можна кваліфікувати як надурочні, що підлягатимуть подвійній
оплаті за статтею 106 КЗпП.
Таким чином, підприємство, установа, організація самостійно в колективному договорі визначає
перелік професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, та відповідно
встановлює тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день по кожному
виду робіт, професій, посад, враховуючи періодичність виконання робіт понад встановлену тривалість робочого часу, коло обов’язків і обсяг виконаних робіт.
У випадку, якщо у зв’язку із специфікою роботи працівник з неповним робочим днем періодично
виконує основну роботу поза межами робочого часу, йому може бути встановлено ненормований
робочий день і відповідно щорічну додаткову відпустку на умовах, визначених у колективному
договорі.
Крім того, рекомендації Мінсоцполітики не реєструються в Міністерстві юстиції України в установленому порядку, а тому не є нормативно-правовими актами. Чинне законодавство на сьогодні

№ 8 (127) серпень 2017

9

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

не містить заборони застосування ненормованого робочого дня для працівників, зайнятих на роботі
з неповним робочим днем.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу				    А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 25 травня 2017 р. № 420/0/126-17/243
Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 50 Закону України «Про зайнятість населення»
(далі — Закон) роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним
органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості
населення та трудової міграції, інформацію про попит на робочу силу (вакансії) незалежно від
місцезнаходження. Звіт подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не
пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії(й).
Закон та інші нормативно-правові акти не передбачають фінансових санкцій для роботодавця
чи адміністративної відповідальності для посадових осіб за неподання звітності про вакансії.
Поряд з цим надання роботодавцем відомостей про вакансії до служби зайнятості дає змогу
спільними зусиллями вирішувати проблеми добору кадрів та працевлаштування безробітних.
Неподання інформації про вакансії за формою № 3-ПН стримує працевлаштування зареєстрованих безробітних та призводить до збільшення видатків Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття на виплату допомоги по безробіттю.
Виконання роботодавцями вищезазначеної норми Закону сприятиме вирішенню кадрових питань самих роботодавців, збільшенню кількості пропозицій роботи для громадян, що забезпечить
реалізацію їх прав на працю та соціальний захист.
Відповідно пункту 4 розділу I Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит
на робочу силу (вакансії)», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31 травня 2013 р. № 316,
у редакції наказу Мінсоцполітики від 5 грудня 2016 р. № 1476, актуальність зазначених у формі
№ 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не менше ніж двічі на місяць під час
особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.
У разі відсутності потреби здійснювати добір працівників та зайнятті вакансії роботодавець може
самостійно повідомити про це фахівців базового центру зайнятості у будь-який зручний для нього
спосіб: у письмовій чи усній (телефонній) формі, а також через відмітку в корінці направлення на
працевлаштування на вакансію, видане безробітній особі. У разі повідомлення роботодавцем про
укомплектування вакансії, добір претендентів на неї центром зайнятості припиняється.
Для оперативного вирішення питання добору персоналу та пришвидшення укомплектування
вакансій форму № 3-ПН може бути подано роботодавцем до будь-якого центру зайнятості, незалежно від місцезнаходження роботодавця, засобами електронного зв’язку. Оскільки у формі № 3-ПН
передбачено підпис роботодавця, то при надсиланні до центру зайнятості електронною поштою
сканованої форми № 3-ПН за роботодавцем залишається обов’язок підтвердження раніше поданої
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таким способом звітності паперовим носієм, завіреним підписом (керівника або уповноваженої
ним особи, фізичної особи — підприємця). У паперовій формі № 3-ПН фахівець центру зайнятості
проставляє відмітку про прийняття: зазначає дату прийняття, зазначає свою посаду, прізвище, ім’я,
по батькові та проставляє особистий підпис.
На жаль, на сьогодні ще не реалізовано можливість подання електронної звітності за формою № 3-ПН,
в т. ч. через «Електронний кабінет роботодавця» з накладанням електронного цифрового підпису.
Заступник директора Департаменту
ринку праці та зайнятості —
начальник відділу				

А. Свідрак

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 квітня 2016 р. № 494/13/84-16
Заробіток мобілізованого: смерть працівника, аліменти
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо збереження середньої заробітної плати мобілізованим працівникам, який надійшов від <...>, та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» закінченням проходження військової служби вважається день виключення військово
службовця зі списків особового складу військової частини у порядку, встановленому положеннями
про проходження військової служби громадянами України.
Згідно з пунктом 7 Положення про проходження громадянами України військової служби у
Збройних силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153,
військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби в запас
або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Разом з тим відповідно до частини п’ятої статті 119 Кодексу законів про працю України за
працівниками, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, та загинули
під час проходження військової служби, зберігається місце роботи, посада і виплачується середній
заробіток до дня оголошення судом їх померлими.
Тобто роботодавець зобов’язаний працівникові, призваному на військову службу за призовом
під час мобілізації, до дня оголошення судом їх померлими зберігати місце роботи, посаду і виплачувати середній заробіток.
Щодо стягнення надмірно виплачених сум, то відповідно до статті 1215 Цивільного кодексу України
заробітна плата й платежі, що прирівнюються до неї, виплачені юридичною особою за відсутності
рахункової помилки з її боку та недобросовісності з боку набувача, поверненню не підлягають.
Щодо утримання аліментів із середнього заробітку мобілізованого працівника, то постановою
КМУ від 26 лютого 1993 р. № 146 затверджено Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, батьків, дітей, інших осіб (далі — Перелік).

№ 8 (127) серпень 2017

11

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Пунктом 1 Переліку, зокрема, передбачено, що утримання аліментів з працівників провадиться
з усіх видів заробітку та додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в т. ч. з основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними
розцінками тощо; усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати; заробітної плати, що зберігається
під час виконання державних і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої
заробітної плати, інших видів заробітку. Поряд з цим зазначаємо, що відповідно до пункту 13 Переліку утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує
аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.
Для більш детального роз’яснення порядку утримання аліментів з мобілізованих працівників пропонуємо звернутися до Мін’юсту як головного розробника постанови КМУ від 26 лютого 1993 р. № 146.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу				

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Лист
від 23 лютого 2017 р. № 6508/105-0-2-17/7
<...>
Щодо роз’яснення положень законодавства стосовно відповідальності бухгалтера за шкоду,
заподіяну підприємству, повідомляємо таке.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» (далі — Закон), який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до
законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності (далі —
підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно
із законодавством (ст. 2 Закону).
Згідно з частиною другою статті 3 Закону бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку,
який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Відповідно до частин другої, третьої, абзаців першого, другого та шостого частини четвертої
статті 8 Закону питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції
його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник
(власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством
відповідно до законодавства та установчих документів.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його
організації, зокрема введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.
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Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби в бюджетних установах визначаються КМУ (постанова КМУ «Про затвердження
Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26 січня 2011 р. № 59
(далі — Типове положення)).
Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення
бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та
працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо
дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів (частина шоста
статті 8 Закону).
Частиною сьомою статті 8 Закону та пунктом 13 Типового положення визначено коло обов’язків
головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.
Так, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, зокрема, забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності, а також
організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських
операцій (абзаци перший, другий, третій частини сьомої ст. 8 Закону).
Слід зазначити, що керівником бюджетної установи затверджуються положення про бухгалтерську службу, керівником якої є головний бухгалтер, та посадова інструкція фахівця, на якого
покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби.
При цьому варто звернути увагу на те, що відповідно до частини восьмої статті 9 Закону відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку
та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами
(ст. 15 Закону).
Слід зазначити, що загальні підстави й умови матеріальної відповідальності працівників визначено статтею 130 Кодексу законів про працю України (далі — Кодекс).
Так, згідно з частинами першою та другою цієї статті Кодексу працівники несуть матеріальну
відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.
При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються
шляхом установлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку,
передбачених законодавством, і за умови, коли таку шкоду заподіяно підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило,
обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру
заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників визначено статтею 133 Кодексу.
У свою чергу випадки повної матеріальної відповідальності передбачено статтею 134 Кодексу.
Поряд з цим слід зазначити, що статтями 136 та 138 Кодексу встановлено, зокрема, що покриття
шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, а керівниками підприємств, установ,
організацій та їх заступниками — за розпорядженням вищого в порядку підлеглості органу шляхом
відрахування із заробітної плати працівника.
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Розпорядження власника або уповноваженого ним органу чи вищого в порядку підлеглості
органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і
звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівника. Якщо працівник
не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.
У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим
ним органом позову до суду.
Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених статтею 130 Кодексу. <...>
Перший заступник Міністра			       Н. Севостьянова

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 22 червня 2017 р. № 6827/1/4-ДП-17
Головам міських рад міст обласного значення,
сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад
Державна служба України з питань праці на виконання повноважень, визначених підпунктом 541
пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ
від 11 лютого 2015 р. № 96, підпунктом 3 пункту 12 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2017 р. № 295
(далі — Порядок), та з метою забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад організації ефективного
здійснення делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про працю повідомляє наступне.
Повноваження, визначені частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — контрольні повноваження), здійснюються відповідно до Порядку та
Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення,
затвердженого постановою КМУ від 17 липня 2013 р. № 509.
Для здійснення контрольних повноважень міським радам міст обласного значення чи об’єднаним
територіальним громадам рекомендується забезпечити створення нового або покладення конт
рольних повноважень на діючий виконавчий орган.
При прийнятті рішення доцільно врахувати чисельність виконавчого органу, достатню для ефективного здійснення контрольних повноважень, яку рекомендується встановлювати в розрахунку
1 інспектор праці на 20 000 чисельності населення, що проживає на території відповідної міської
ради міста обласного значення чи об’єднаної територіальної громади.
При визначенні виконавчого органу, відповідального за реалізацію контрольних повноважень,
необхідно також враховувати:
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1) обсяг обов’язків, які покладаються на виконавчий орган;
2) кількість, тип, розмір і розташування роботодавців, які підлягають інспектуванню.
В об’єднаних територіальних громадах, які налічують до 20 000 жителів, за рішенням ради такої
громади контрольні повноваження можуть покладатись на уповноважену посадову особу, що повинна мати вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче
молодшого бакалавра або бакалавра.
До посадових інструкцій інспекторів праці включаються наступні обов’язки:
1) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
2) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у т. ч. їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та
фізичними особами, які використовують найману працю;
3) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в
частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення
з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій
стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;
провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;
4) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;
5) видає в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з
питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення
дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
6) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, в межах повноважень, визначених положенням про виконавчий
орган, та запобігання можливим його порушенням;
7) накладає в порядку, визначеному законодавством, штрафи за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу;
8) здійснює фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-,
фото- та відеотехніки;
9) звітує про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;
10) подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі документи,
що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;
11) бере участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації,
підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю
за додержанням законодавства про працю;
12) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції,
у т. ч. з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
13) аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю в межах території відповідної ради та вживає заходів до усунення недоліків;
14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
15) постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень;
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16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів,
створених у ході здійснення своїх повноважень;
17) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту
інформації з обмеженим доступом;
18) забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано в ході здійснення повноважень;
19) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань
реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю, керівнику виконавчого органу та Держпраці;
20) проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо
їх врегулювання;
21) проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, в т. ч. у сфері оплати
праці в частині своєчасної та не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;
22) бере участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;
23) співпрацює з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації
завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.
Крім того, в посадовій інструкції інспектора праці виконавчого органу рекомендується передбачити наступні повноваження:
1) безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування;
2) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових
відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби
з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
3) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом
інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам
законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
4) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування
запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або
письмові пояснення;
5) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці
залучати працівників правоохоронних органів;
6) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками
щодо предмета інспекційного відвідування;
7) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками
щодо предмета інспекційного відвідування;
8) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;
9) проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо
його застосування.
При прийнятті рішень щодо кола повноважень виконавчого органу чи уповноваженої особи,
необхідно враховувати, що обов’язки, які можуть бути на них покладені, не повинні заважати їм
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ефективно виконувати контрольні повноваження або якимось чином завдавати шкоди авторитетові та
неупередженості, які потрібні інспекторам праці у їхніх відносинах з роботодавцями та працівниками.
Після вжиття відповідних організаційних заходів щодо реалізації зазначених вище рішень голова відповідної міської, селищної, сільської ради згідно з абзацом четвертим пункту 3 Порядку,
направляє Держпраці листа з наданням у додатках до нього картки обліку даних інспектора праці
та фотокартки інспектора розміром 3,0 × 4,0 сантиметра, якому пропонується видати посвідчення.
При надсиланні зазначеного листа вперше в ньому зазначається інформація про вжиті заходи
щодо забезпечення здійснення повноважень виконавчими органами міських рад міст обласного
значення, об’єднаними територіальними громадами повноважень, передбачених частиною третьою
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема щодо:
1) рішення відповідної ради про уповноваження діючого або створення нового виконавчого органу міської ради міста обласного значення, об’єднаної територіальної громади (далі — виконавчий
орган), уповноваження посадової особи на здійснення контрольних повноважень;
2) структури та штатного розпису виконавчого органу міської ради міста обласного значення
чи об’єднаної територіальної громади, до повноважень якого віднесено здійснення контрольних
повноважень;
3) положення про виконавчий орган, до повноважень якого віднесено здійснення контрольних
повноважень, посадової інструкції інспектора праці;
4) кількості юридичних та фізичних осіб, що на території відповідної ради використовують
найману працю, чисельність населення;
5) матеріального забезпечення інспекторів праці (приміщення, офісна техніка, доступ усіх
категорій громадян для його відвідування, оплата праці).
При внесенні змін до положення діючого виконавчого органу чи покладення повноважень на
уповноважену посадову особу необхідно враховувати вимоги статті 32 КЗпП України.
Так, після затвердження радою змін до положення про відповідний виконавчий орган його
працівники, істотні умови праці яких підлягають зміні, персонально під підпис попереджаються
про дату таких змін (не пізніше ніж за два місяці до змін).
Таким чином, при прийнятті рішення про набрання чинності внесених до положень змін необхідно
враховувати двомісячний термін завчасного попередження.
Крім того, протягом двох місяців від усіх відповідних працівників доцільно одержати письмову
заяву про згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або про їхню відмову працювати в нових умовах. При цьому необхідно врахувати, що працівник має право будь-коли змінити
своє рішення.
Безпосередньо перед початком робіт при змінених істотних умовах праці необхідно ознайомити
працівників з новими інструкціями та іншими документами, що визначають змінені посадові обов’язки.
Працівники, що відмовилися продовжувати роботу у зв’язку зі змінами істотних умов праці, підлягають звільненню на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП. До трудової книжки працівника вноситься
запис відповідно до 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня
1993 р. за № 110.
Голова				
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 19 травня 2017 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17
Щодо оформлення практикантів — учнів ПТНЗ за місцем проходження практики
Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист <...> і повідомляє.
Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб
суспільства і держави у кваліфікованих робітниках визначені Законом України «Про професійнотехнічну освіту» (далі — Закон № 103).
Статтею 25 Закону № 103 передбачено, що професійно-практична підготовка проводиться у
навчальних майстернях, на полігонах, на тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчальновиробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи
в сфері послуг у таких формах:
урок виробничого навчання в навчальному закладі;
урок виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;
виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг;
переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;
інші форми професійної практичної підготовки.
Професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється в тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.
Відповідно до статті 29 Закону № 103 підприємства, установи, організації незалежно від форм
власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або
навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчальновиробничу практику. Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих
місць визначаються КМУ. Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за
забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання
правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із
професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.
Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.
П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів
професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для
здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист
учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.
Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затверджений постановою КМУ
від 7 червня 1999 р. № 992 (далі — Порядок № 992).
Відповідно до Порядку № 992 підприємства, установи, організації незалежно від форми
власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або
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навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики
відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час
виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників
підприємства не включаються.
Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних
закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 р. № 419,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, за виконані роботи
учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно
від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із професійно-технічними
навчальними закладами (далі — ПТНЗ) договорів про навчально-виробничу практику за фактично
виконаний обсяг робіт. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у
встановленому порядку з метою виплати їм 50 % заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50 % заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання
і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його
статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення
культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.
Таким чином, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої
практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення Державної
фіскальної служби не вимагається.
Заступник директора  			         О. Коновалова

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Роз’яснення
від 9 лютого 2017 р. № 24-р/з
Щодо ініціювання дисциплінарного провадження стосовно державного службовця
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII Нацдержслужба роз’яснює.
Згідно з частиною першою статті 64 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII (далі — Закон) за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків,
визначених Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової
дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку,
встановленому Законом.
Частиною першою статті 68 Закону встановлено, що дисциплінарні провадження ініціюються
суб’єктом призначення.
Таким чином, питання ініціювання дисциплінарного провадження віднесено до повноважень
суб’єкта призначення, про що приймається відповідне рішення.
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Відповідно до частини першої статті 69 Закону для здійснення дисциплінарного провадження з
метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі — дисциплінарна комісія).
Частиною другою зазначеної статті встановлено, що дисциплінарною комісією стосовно
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», є Комісія з питань
вищого корпусу державної служби (далі — Комісія), а дисциплінарну комісію стосовно державних
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», утворює керівник державної
служби у кожному державному органі.
Саме з моменту прийняття суб’єктом призначення рішення про ініціювання дисциплінарного
провадження таке провадження вважається розпочатим, дисциплінарна комісія набуває відповідних
повноважень щодо його здійснення, формування дисциплінарної справи та її розгляду, а державний
службовець, стосовно якого ініційоване дисциплінарне провадження, наділяється відповідними
правами (надавати пояснення, знайомитись із матеріалами дисциплінарної справи, користуватися
правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника, вносити зауваження до висновку, клопотання про вжиття додаткових заходів для встановлення обставин, які
мають значення для справи, надавати додаткові пояснення та додаткові документи і матеріали, що
стосуються зазначених обставин, які долучаються до справи, оскарження застосованого до нього
дисциплінарного стягнення у визначеному Законом порядку).
Згідно із частиною першою статті 71 Закону з метою визначення наявності вини, характеру і
тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування.
Службове розслідування проводиться обов’язково в разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків державним службовцем, перевищення повноважень, що призвело
до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі
або територіальній громаді.
Частиною другою зазначеної статті встановлено, що службове розслідування стосовно державних
службовців, які займають посади державної служби категорії «А», проводиться Нацдержслужбою,
а стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», —
дисциплінарною комісією у державному органі.
Отже, службове розслідування стосовно державного службовця проводиться у порядку, визначеному статтею 71 Закону, в рамках дисциплінарного провадження, ініційованого суб’єктом
призначення.
Голова			             К. О. Ващенко
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Архівна справа

Олена Замкова,

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

Планування роботи архіву
на малому підприємстві

У попередньому номері журналу ми розглянули вимоги до планування роботи
архівного підрозділу на великому підприємстві. У цій статті пропонуємо
ознайомитися зі структурою та змістом річного плану архіву малого
підприємства. Крім того, коротко розглянемо вимоги до оформлення звіту
про роботу архіву

Н

а середніх та малих підприємствах, у
структурі яких не передбачено архівного підрозділу як окремої структурної
одиниці, організацію роботи архіву
може бути покладено на одного з працівників
цього підприємства, передусім на завідувача
канцелярії або на секретаря. У такому разі
форма річного плану роботи архіву дещо відрізнятиметься від встановленої форми річного
плану роботи архівного підрозділу, а саме упускається графа «Виконавець», адже вся робота
покладатиметься лише на одного працівника,
тож зрозуміло, що він буде єдиним виконавцем
плану (додаток).
Крім того, особливість підготовки такого
плану роботи полягає й у визначенні бюджету робочого часу. На цьому слід зосередити
особливу увагу. По-перше, відзначимо, що під
бюджетом часу розуміється кількість робочих
днів, необхідних для виконання певного обсягу
роботи. По-друге, зауважимо, що для виконання архівних робіт упродовж року секретареві
відводиться лише 30 % робочого часу.

22

Оформлений належним чином план роботи
архівного підрозділу (архіву) підписує й датує
керівник цього підрозділу або особа, відповідальна за архів підприємства. Остаточним
етапом є затвердження плану керівником підприємства.

Звітність про роботу архівного підрозділу (архіву) підприємства
За підсумками роботи архівний підрозділ складає
звіт про виконання річного плану. Його складають за аналогічною формою плану, а також з
додаванням видів робіт, виконаних поза планом,
та відомостей про виконання графіка приймання
справ від джерел комплектування архіву та/або
структурних підрозділів. Останні включають наприкінці звіту окремими розділами.
Звіт підписує керівник архівного підрозділу
(особа, відповідальна за архів). Один примірник
звіту за необхідності може бути направлено до
відповідної архівної установи.
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1.6

1.5

1.4

Складання річного плану роботи архіву

1.3

Надання консультацій працівникам структурних підрозділів товариства

 по телефону

20 консультацій на
день
6 консультацій на
день

40
консультацій
30 консультацій

2 консультації;

1 звіт

1 план

1 положення

1 положення

2 дні

2 дні

4

Обсяг роботи

Норма часу або
виробітку
3

0,5 дня на один план
архіву
Складання звіту про виконання річного 0,5 дня на один звіт
плану роботи архіву
архіву
Консультування з усіх питань діяльності
архіву:
0,5 дня на одну консультацію;
 у державній архівній установі;

Розроблення положення про експертну
комісію товариства

2
Організаційна робота
Розроблення положення про архів товариства

Вид роботи

1.2

№
з/п
1
1
1.1

5

2

1;

0,5

0,5

2

2

Бюджет часу,
робочі дні
5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПЕТУНІЯ»
							
												
ПЛАН
											
роботи архіву на 2017 рік										

(формат A3, 297 × 420 мм)

протягом
року
Протягом
року

Протягом
року;

Грудень

Грудень

Січень

Січень

Строк
виконання
6

7

Примітка

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Петунія»
Ворожко М. І. Ворожко
«27» грудня 2016 р.

Зразок річного плану роботи архіву підприємства, відповідальність за який покладено на секретаря

Додаток

Архівна справа

23

24

 без поаркушного перегляду докумен-

Складання графіка передавання справ із
структурних підрозділів до архіву товариства
Приймання справ від структурних підрозділів

4.2

4.3

Підготовка та приймання справ до архіву
Надання методичної та практичної допомоги працівникам структурних підрозділів у підготовці описів справ постійного,
тривалого (понад 10 років) зберігання,
з особового складу

тів

4
4.1

3.2

до 15 структурних
підрозділів за один
день
100 справ на день

25 справ на день

105 справ

25 справ;

2 дні на одне засідання

50 справ

1 день

50 справ

300 справ

100 справ;

1 засідання

4

Бюджет часу,
робочі дні
5
0,5

0,5

1

2

3

4;

2

Експертиза цінності документів
Організація роботи експертної комісії
(підготовка засідань, участь у роботі, ведення та оформлення протоколів)
Проведення експертизи наукової та практичної цінності документів:
 з поаркушним переглядом документів
справи;

200 статей

4

Обсяг роботи

3
3.1

50 статей на один
день

Норма часу або
виробітку
3

1

Участь у складанні номенклатури справ
Надання методичної допомоги структурним підрозділам у складанні номенклатури справ

2

Вид роботи

2.2

2.
2.1

№
з/п
1

Квітень

Січень

Лютий –
березень

лютий –
березень

Лютий –
березень;

Вересень

Листопад

Строк
виконання
6

Проведення робіт,
не передбачених
планом

7
Проведення робіт,
не передбачених
планом

Примітка

Архівна справа
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8

7

7
7.1
7.2

6.1

6

Користування документами архіву

Забезпечення збереженості документів
Проведення санітарних днів
Перевіряння нумерації аркушів справ, що
видаються користувачам

Облік документів архіву та створення
довідкового апарату до них
Складання статистичного звіту про організацію зберігання документів НАФ у
товаристві (форма № 4)

Приймання справ після завершення робіт
з науково-технічного опрацювання документів, що проведуть працівники державного архіву

5.3

5.4

Організація палітурних робіт

2
Науково-технічне опрацювання документів
Організація науково-технічного опрацювання справ постійного зберігання та з
особового складу за 5 років силами працівників державного архіву

Вид роботи

5.2

5.1

№
з/п
1
5

1 раз на квартал
5000 аркушів

1

45 000

1

1

4
9

1

1

1

305 справ

300 справ на день

5

1

300 справ

6 справ на день

Бюджет часу,
робочі дні
5

1 день

4

Обсяг роботи

Норма часу або
виробітку
3

Протягом
року

Листопад

Вересень

Серпень

Травень –
жовтень

Строк
виконання
6

Проведення робіт,
не передбачених
планом

Не пізніше 1 грудня
надсилається до
державного архіву

Проведення робіт,
не передбачених
планом

Подання описів у
державний архів не
пізніше 5 жовтня (за
планом державного
архіву)

7

Примітка

Архівна справа

25

26

Передавання справ на державне зберігання

Оформлення акта приймання-передавання документів на державне зберігання

9.2

9.3

9.4

26 грудня 2016 р.

Секретар						

Всього

Формування в’язок

9.1

2
Виконання запитів соціально-правового
характеру
Видавання справ користувачам:
 для роботи в архіві;
для роботи в структурних підрозділах

Вид роботи

Підготовка та передавання справ на
державне зберігання
Перевіряння наявності документів

9

8.3

8.2

№
з/п
1
8.1

1 акт

200 справ

200 справ

200 справ

60;
300

4
10

Обсяг роботи

69

1

1

1

1

1

1;
6

Бюджет часу,
робочі дні
5
3

Гаврилівська					

1 акт на день

260 справ на день

300 справ на день

250 справ на день

60 справ;
50 справ

Норма часу або
виробітку
3
3 запити в день

Згідно з графіком
державного архіву
передавання справ
не пізніше 25 листопада

Проведення робіт,
не передбачених
планом

7

Примітка

О. С. Гаврилівська

Листопад

Листопад

Листопад

Листопад

Протягом
року

Строк
виконання
6
Протягом
року

Архівна справа
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ТрудовІ ВІДНОСИНИ

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Припинення трудових
відносин із померлим
працівником

Не всі працівники підприємства проходять свій трудовий шлях до пенсії.
Трапляється, що їх життя обривається раніше: через хворобу, нещасний
випадок чи з іншої причини (наприклад, через участь в АТО). Як правильно
оформити звільнення померлого працівника? Який запис внести до його
трудової книжки? Кому віддати заробітну плату? Відповіді на ці та інші
запитання — у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-III (далі — СКУ);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
№ 504/96);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 наказ Державного комітету статистики України, Міністерства оборони України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25 грудня 2009 р. № 495/656 (далі — Наказ № 495/656);
 Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5 (далі — Правила № 52/5);
 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);
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 Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578/5);
 постанова Пенсійного фонду України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 8 лютого 2017 р. № 17 (далі — Постанова № 17).

З

азвичай звільнення працівника з роботи
відбувається на підставі його заяви або
за ініціативою роботодавця. З працівником розривається трудовий договір,
бухгалтерія проводить остаточний розрахунок,
а кадровик повертає трудову книжку. Однак
якщо особа померла, вона вже не може ані
написати заяву, ані отримати кошти та документи. Незважаючи на згадані обставини таку
особу все одно потрібно виключити зі списку
працівників, здійснити необхідні розрахунки та
видати трудову книжку й заробітну плату. Як
це має відбуватися, розглянемо далі.

Припинення трудових відносин
Перше, що необхідно зробити керівнику підприємства в разі смерті (загибелі) працівника, — це
припинити з ним трудовий договір. Одразу виникає запитання: а на якій підставі? Справа в тому,
що КЗпП не містить такої підстави, як смерть
працівника. Однак зрозуміло, що якщо однієї
сторони договору фактично немає, то трудові
відносини тривати не можуть і їх потрібно завершити.
У такому випадку завершення трудових відносин має певні особливості:
 по-перше, в разі смерті (загибелі) працівника трудовий договір підлягає припиненню,
а не розірванню (оскільки немає з ким його
розривати);
 по-друге, працівника не звільняють з
роботи, а виключають зі списку особового
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складу (знову ж таки з тієї причини, що немає
кого звільняти).
Трудовий договір припиняється за наказом
керівника підприємства. Підставою для видання
наказу про припинення трудового договору з померлим (загиблим) працівником може бути лише
свідоцтво про його смерть, видане державним
органом реєстрації актів цивільного стану.
Лікарське свідоцтво про смерть (форма
№ 106/о) або фельдшерська довідка про смерть
(форма № 106-1/о) не можуть бути підставою
для видання наказу, оскільки ці документи видаються для того, щоб зареєструвати в державному
органі (РАЦСі) факт смерті. Оскільки оригінал
свідоцтва про смерть працівника залишається в
його рідних, до наказу слід додати копію цього
документа.
Можуть виникнути і нестандартні ситуації: наприклад, якщо на підприємстві з якихось джерел
дізналися про смерть (загибель) працівника, але
його родичі протягом певного часу не надають
копії свідоцтва про смерть, або у працівника
взагалі немає родичів, і таке свідоцтво нікому
отримати. У зазначених випадках керівник не має
права без документа видати наказ та виключити
працівника зі списку особового складу.
Якщо родичі є, але чомусь зволікають з наданням копії свідоцтва про смерть, необхідно їм
зателефонувати та ще раз попросити надати його
копію. У разі якщо родичів немає, підприємству
необхідно самостійно звернутися до органу,
в якому було зареєстровано смерть працівника,
з проханням видати копію такого документа. Місця такої реєстрації визначені пунктом 3 розділу 5
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Правил № 52/5. Якщо на підприємстві невідомо,
де саме зареєстровано смерть працівника, слід
звернутися із запитом до всіх органів, де могла
відбуватися реєстрація.
До дня, поки родичі не нададуть копії свідоцтва про смерть або уповноважена особа
підприємства не отримає її із вказаного органу,
в табелі обліку використання робочого часу щодо
такого працівника доведеться проставляти позначку «НЗ» — неявка з нез’ясованих причин. Після
отримання документа можна буде видати наказ
про виключення працівника зі списку особового
складу та зробити коригуючий табель. Вказані дії
застосовуються як щодо основних працівників
підприємства, так і щодо сумісників.
Дата наказу про припинення трудового
договору, як правило, не збігається з датою
смерті (загибелі) працівника і навіть із датою
видання свідоцтва про смерть, оскільки його
копію підприємство отримує дещо пізніше.
Однак незалежно від дати видання наказу та
від того, працював у цей день працівник чи
був у відпустці, хворів або брав відгул, датою
припинення трудового договору має бути дата
смерті (загибелі) працівника, вказана у свідоц
тві. Таку ж саму дату слід зазначити і в графі 2
трудової книжки.
У наказі про припинення трудового договору
у зв’язку зі смертю (загибеллю) працівника (додаток 1), за наявності в нього невикористаних
днів щорічної основної відпустки або додаткової
соціальної відпустки, вказується про виплату грошової компенсації за такі дні. Після реєстрації наказ про припинення трудового договору у зв’язку
зі смертю (загибеллю) працівника долучають до
справи з наказами по особовому складу.

Заповнення та видача трудової
книжки
Наступним кроком після видання наказу про
припинення трудового договору є заповнення
та видача трудової книжки померлого пра-
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цівника. У цьому випадку вона заповнюється
таким чином: у розділі «Відомості про роботу»
в графі 1 ставиться порядковий номер запису,
в графі 2 — дата смерті (загибелі) працівника,
до графи 3 вноситься запис: «Трудовий договір припинено у зв’язку зі смертю», у графі 4
вказують дату та номер наказу (додаток 2).
За загальним правилом, трудова книжка
має бути видана працівникові в день його
звільнення. Однак у разі його смерті вона видається на руки найближчим родичам під
підпис або надсилається поштою на їх вимогу
(п. 4.3 Інструкції № 58).
Відзначимо, що трудове законодавство
не містить визначення поняття «найближчі
родичі». Швидше за все такими слід вважати
членів сім’ї померлого (загиблого) працівника,
визначених статтею 3 СКУ. Отже, адміністрації
підприємства необхідно з’ясувати, з ким померлий (загиблий) працівник проживав, чи
перебував він у шлюбі, чи є в нього кровні
родичі (діти, батьки, онуки, брати, сестри). На
практиці найчастіше трудову книжку віддають
тому з рідних, хто надав свідоцтво про смерть.
Для отримання трудової книжки родич має
надати:
 свій паспорт;
 письмову заяву з копіями документів, що
підтверджують родинний зв’язок.
Зазначений перелік документів є приблизним: на законодавчому рівні його не встановлено, тому підприємство може вимагати такі
документи, які вважає за потрібне.
Трудова книжка видається родичу під підпис
у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П-10). Необхідно
також зробити запис, кому та на підставі яких
документів видано трудову книжку.
Якщо родич померлого (загиблого) працівника звернувся до підприємства з письмовою
заявою про надсилання йому трудової книжки
поштою, це потрібно зробити цінним листом з
описом вкладення та повідомленням про вручення. Заяву родича та корінець повідомлення
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Додаток  1
Зразок наказу про припинення трудового договору
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТВІЙ ДІМ»
НАКАЗ
24.07.2017 		

м. Львів 		

№ 81-К

Про припинення трудового договору
НАКАЗУЮ:
1. Трудовий договір з Кравченком В. П., начальником зварювального цеху,
вважати припиненим 20.07.2017 р. у зв’язку з його смертю.
2. Кравченка В. П., начальника зварювального цеху, виключити зі списку
особового складу працівників у зв’язку зі смертю.
3. Бухгалтерії виплатити членам сім’ї Кравченка В. П. заробітну плату за період
з 01.07.2017 р. по 20.07.2017 р., грошову компенсацію за невикористану щорічну
основну відпустку за відпрацьований період з 01.05.2016 р. по 20.07.2017 р.
тривалістю 30 календарних днів та допомогу на поховання в сумі 5000,00 грн.
4. Контроль за виконанням наказу покладаю на Заломську І. М., головного
бухгалтера.
Підстави: 1. Копія свідоцтва про смерть від 20.07.2017 р. серії 1-ВО № 247326.
2. Заява дружини Кравченка В. П. про надання допомоги на поховання
від 24.07.2017 р.
Директор			

Козаченко

       О. І. Козаченко

З наказом ознайомлена:
головний бухгалтер
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Заломська

                    І. М. Заломська
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Додаток 2

12

20

07 2017 Трудовий договір припинено у зв’язку зі смертю
Інспектор
відділу кадрів
Мартинюк В. О. Мартинюк

про вручення цінного листа слід долучити до
особової справи працівника.
Трапляється, що в померлого (загиблого)
працівника немає родичів або вони не бажають
забирати його трудову книжку: в такому разі
її слід зберігати у відділі кадрів підприємства.
Статтею 508 Переліку № 578/5 визначено, що
оригінали незатребуваних трудових книжок
мають зберігатися не менше 50 років.

«Закриття» особової картки
та особової справи
На кожного працівника підприємства під час
прийняття на роботу оформляється особова
картка типової форми № П-2, затвердженої Наказом № 495/656. У разі припинення трудових
відносин таку картку слід «закрити». Для цього
потрібно внести відомості про дату, причину
та підстави припинення трудового договору
й засвідчити цей запис підписом працівника
кадрової служби. Реквізит «Підпис працівника»
залишається незаповненим.
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Наказ
від 24.07.2017 р.
№ 81-К

Крім того, слід завершити особову справу
померлого (загиблого) працівника. Для цього
потрібно:
 внести необхідні відомості до внутрішнього опису документів особової справи;
 оформити підсумковий запис про кількість документів, вміщених в особовій справі;
 засвідчити підсумковий запис підписом
працівника кадрової служби;
 долучити особову справу померлого
(загиблого) працівника до особових справ
працівників, звільнених у поточному році.

Виплати померлому працівнику за
відпрацьований час
Зазвичай останніми виплатами, що належать
померлому (загиблому) працівнику, є:
 заробітна плата за відпрацьований час;
 компенсація за невикористані дні відпусток;
 допомога по тимчасовій непрацездатності (якщо працівник перед смертю хворів);
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 допомога на поховання від державних
фондів та підприємства.
Розрахунок належних померлому (загиблому) працівнику виплат проводиться на підставі
таких документів: табеля обліку використання
робочого часу, листка непрацездатності (в разі
хвороби працівника), колективного (трудового)
договору, якими передбачені виплати у зв’язку
зі смертю, наказу керівника про проведення
виплат.
Заробітна плата померлому (загиблому)
працівнику нараховується за відпрацьований
ним період часу, включаючи день смерті (загибелі), якщо такий день припадає на робочий.
Законодавство не містить якихось особливостей щодо оподаткування заробітної плати
померлого (загиблого) працівника, тому сума
такої зарплати обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18 %
і військовим збором (ВЗ) за ставкою 1,5 % у
загальному порядку. Також на суму заробітної
плати нараховується єдиний соціальний внесок
(ЄСВ) за ставкою 22 %.
Якщо перед смертю працівник хворів, його
родичі мають надати листок непрацездатності.
Бухгалтерія підприємства оформляє такий
листок непрацездатності та розраховує належні
працівникові виплати в загальному порядку:
перші п’ять днів непрацездатності оплачуються
за рахунок коштів підприємства, а починаючи з
шостого дня — за рахунок Фонду соціального
страхування.
Грошова компенсація за невикористані дні
відпусток розраховується з урахуванням усіх

Увага!
Якщо загиблий (померлий) працівник використав відпустку наперед, із його заробітної
плати не проводяться відрахування за
невідпрацьовані дні. Це прямо передбачено частиною третьою статті 22 Закону
№ 504/96.
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належних працівникові відпусток, зокрема
щорічних основної та додаткової відпусток,
додаткової соціальної відпустки працівникам,
які мають дітей, тощо.
Сума грошової компенсації за невикористані дні відпусток належить до фонду додаткової
заробітної плати, а отже, з неї утримується
ПДФО та ВЗ. Але оскільки грошова компенсація
за невикористані дні відпусток є оплатою за
невідпрацьований час, на неї не нараховується ЄСВ. На це вказують податківці в Загальнодоступному інформаційно-довідковому
ресурсі (підкатегорія 301.03) та Пенсійний
фонд України в листі від 18 жовтня 2011 р.
№ 22373/03-20.
Приклад
У ТОВ «Твій дім» стало відомо, що
ввечері 20.07.2017 р. помер начальник зварювального цеху Кравченко В. П. Його посадовий оклад становив
7000,00 грн.
У липні 2017 р. Кравченко В. П. відпрацював
з першого по двадцяте число. За даними
кадрової служби, він не використав щорічної відпустки за відпрацьований період
з 01.05.2016 р. по 20.07.2017 р. загальною
тривалістю 30 календарних днів.
За відпрацьований у липні 2017 р. час Кравченку В. П. було нараховано заробітну плату в розмірі 4667,00 грн. З неї було утримано:
 ПДФО — 840,06 грн (4667,00 грн × 18 %);
 ВЗ — 70,00 грн (4667,00 грн × 1,5 %).
За невикористані дні щорічної відпустки
Кравченку В. П. було нараховано компенсацію в сумі 7064,50 грн. З неї було утримано:
 ПДФО — 1271,61 грн (7064,50 грн ×
18 %);
 ВЗ — 105,97 грн (7064,50 грн × 1,5 %).
Сума до видачі становить: (4667,00 грн +
7064,50 грн) – (840,06 грн + 70,00 грн +
1271,61 грн + 105,97 грн) = 9443,92 грн.
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Допомога на поховання від державних фондів
Окрім виплат, зазначених вище, родичам
загиблого працівника належить оформити
допомогу на поховання від державних фондів.
Залежно від того, пов’язана чи ні смерть працівника з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням, а також був
чи ні працівник пенсіонером, допомога на поховання може виплачуватися за рахунок Фонду
соціального страхування або Пенсійного фонду
України, і її розмір буде різним. Зважаючи на те,
що на сьогодні об’єднання фондів соціального
страхування в єдиний Фонд так і не відбулося,
допомога на поховання застрахованої особи
виплачується або Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, або
Фондом соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Так, якщо смерть (загибель) працівника
не пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,
допомога на поховання виплачується Фондом
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності в розмірі 4100,00 грн (п. 1 Постанови № 17). Для отримання такої допомоги
родичу померлого (загиблого) працівника чи
іншій особі, яка здійснює поховання, необхідно
написати заяву. Підставою для призначення
допомоги на поховання є свідоцтво про смерть
(частина третя ст. 31 Закону № 1105).
Комісія (уповноважений) із соціального
страхування підприємства розглядає подані
документи, приймає рішення про призначення допомоги на поховання, оформляє та
подає Фонду заяву-розрахунок за відповідною
формою.
Допомога на поховання призначається не
пізніше дня, наступного за днем звернення, та
виплачується бухгалтерією підприємства не
пізніше наступного робочого дня після отримання коштів від Фонду соціального страхуван-
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Отримати допомогу на поховання
родичі померлого працівника
зможуть, якщо звернуться за її
призначенням не пізніше
12 календарних місяців із дня
смерті працівника
ня з тимчасової втрати працездатності (частина
третя ст. 32 Закону № 1105).
Законодавством установлено і граничний
термін звернення за такою допомогою. Так,
отримати допомогу на поховання родичі (члени
сім’ї) померлого (загиблого) працівника зможуть,
якщо звернуться за її призначенням не пізніше
12 календарних місяців із дня смерті (загибелі)
працівника (частина п’ята ст. 32 Закону № 1105).
Зауважимо, що допомога на поховання не
виплачується, якщо поховання відбулося за
рахунок держави або померла особа перебувала на державному утриманні (крім випадків,
коли поховання здійснюється членами сім’ї або
іншою особою).
Якщо смерть (загибель) працівника пов’я
зана з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням, усі витрати,
пов’язані з похованням померлого, бере на себе
виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (частина
сьома ст. 42 Закону № 1105).
Крім того, сім’ї такого працівника виплачується одноразова допомога в сумі, що дорівнює
100 розмірам прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом
на день настання права на страхову виплату
(з 1 травня 2017 р. — 168 400,00 грн), та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала
на його утриманні, а також на його дитину, яка
народилася протягом не більш як 10-місячного
строку після смерті потерпілого, в сумі, що дорівнює 20 зазначеним розмірам прожиткового
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мінімуму (з 1 травня 2017 р. — 33 680,00 грн)
(частина шоста ст. 42 Закону № 1105).
Також якщо у померлого (загиблого) працівника залишилися непрацездатні особи, які
перебували на його утриманні, вони мають
право оформити щомісячні страхові виплати
(частина перша ст. 41 Закону № 1105).
Якщо померлий працівник був пенсіоне
ром, допомогу на поховання виплачує Пенсій
ний фонд (п. 3 частини першої ст. 20 Закону
№ 1105, частина перша ст. 8 та частина третя
ст. 9 Закону № 1058) у розмірі двомісячної
пенсії (ст. 53 Закону № 1058). Порядок її отримання такий самий, як і у Фонді соціального
страхування, тільки в цьому випадку необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду,
де померлий пенсіонер перебував на обліку.
Допомога на поховання, надана Фондом соціального страхування або Пенсійним фондом,
є державною соціальною виплатою, тому вона
не оподатковується.

Допомога на поховання від
підприємства
Додаткову допомогу на поховання померлого
працівника може надати і підприємство. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються колективним або трудовим договором
(контрактом). Причому допомога від підприємства може бути надана як у грошовій формі, так і
у вигляді оплати послуг із поховання (ритуальних
послуг, послуг автотранспорту тощо).
Для отримання такої допомоги необхідна
заява родича (члена сім’ї) загиблого (померлого) працівника, копія свідоцтва про смерть і
наказ (розпорядження) керівника. Якщо допомога від підприємства надаватиметься у вигляді
оплати послуг із поховання, до заяви необхідно
додати документи, що підтверджують вартість
таких послуг.
На відміну від допомоги на поховання, що
надається державними фондами і має визна-
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Приклад
Використовуючи умови прикладу,
наведеного на с. 32, припустимо,
що на підставі копії свідоцтва про смерть
Кравченка В. П., заяви його дружини та
наказу керівника ТОВ «Твій дім» бухгалтерією підприємства було нараховано
допомогу на поховання померлого працівника в розмірі 5000,00 грн.
Із цієї суми 4480,00 грн не підлягають
оподаткуванню ПДФО, ВЗ та ЄСВ, а сума
перевищення — 520,00 грн (5000,00 грн –
4480,00 грн) — оподатковується.
Таким чином, із суми допомоги на поховання було утримано:
 ПДФО — 93,60 грн (520,00 грн × 18 %);
 ВЗ — 7,80 грн (520,00 грн × 1,5 %).
Сума допомоги на поховання до видачі
становить:
5000,00 грн – (93,60 грн + 7,80 грн) =
4898,60 грн.
чений законом розмір, допомога на поховання
від підприємства може бути різного розміру
(тобто кожне підприємство самостійно визначає її розмір, зважаючи на свої фінансові
можливості).
У свою чергу розмір такої допомоги впливає
на її оподаткування. Так, якщо розмір допомоги на поховання, наданої роботодавцем
померлого працівника за його останнім місцем
роботи, не перевищує у 2017 р. 4480,00 грн,
то з неї не утримуються ПДФО та ВЗ (пп. «б»
пп. 165.1.22 ПКУ). Якщо ж сума допомоги
більша за вказаний розмір, сума перевищення
підлягає оподаткуванню.
ЄСВ на суму допомоги на поховання від
підприємства не нараховується.

Порядок виплати коштів
Кошти, що належать померлому (загиблому)
працівнику (заробітна плата, допомога по тим-
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часовій непрацездатності, компенсація, допомога на поховання), виплачуються членам сім’ї,
які проживали разом з ним, або спадкоємцям
(частина шоста ст. 24 Закону № 504, частина
четверта ст. 32 Закону № 1105).
Тобто допомога виплачується членам сім’ї
померлого. Але визначення того, з кого складається сім’я, міститься лише в статті 3 СКУ — це
чоловік (дружина) та діти. Якщо залишилися
чоловік (дружина) та повнолітні діти, допомогу
отримує хтось із них. Законодавство не дає
чіткої відповіді, кому належить першочергове
право отримання допомоги, тому, на нашу
думку, це той член сім’ї, який звернувся за допомогою та надав свідоцтво про смерть. Але
якщо між членами сім’ї є неузгодженість, згідно
зі статтею 1227 Цивільного кодексу України від
16 січня 2003 р. № 435-IV кошти слід передати
до складу спадщини.
Щоб отримати кошти, родич (член сім’ї) померлого працівника повинен надати бухгалтерії
підприємства такі документи:
 заяву про видачу коштів, належних померлому працівнику;
 копію свідоцтва про смерть працівника,
виданого державним органом реєстрації актів
цивільного стану;
 копію свідоцтва про шлюб або копію
паспорта з відміткою про укладення шлюбу —
якщо кошти отримує чоловік або дружина
померлого (загиблого) працівника;
 копії паспорта та свідоцтва про народження — якщо кошти отримує повнолітня
дитина загиблого (померлого) працівника;

№ 8 (127) серпень 2017

Законодавство не дає чіткої відпо
віді, кому належить першочергове
право отримання допомоги, тому,
на нашу думку, це той член сім’ї,
який звернувся за допомогою та
надав свідоцтво про смерть
 копії документів, що підтверджують
родинний зв’язок із померлим (загиблим) працівником — якщо кошти отримує родич.
Виплата коштів оформляється видатковим касовим ордером: у графах «Видати» та
«Одержав» вказуються дані родича (члена
сім’ї) загиблого (померлого) працівника, який
їх фактично отримав.
Зауважимо, що не завжди родичі (члени сім’ї)
можуть одразу отримати всі належні померлому
працівнику кошти. Зокрема, якщо перед смертю
працівник хворів і йому було видано листок непрацездатності, кошти за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, які оплачуються за
рахунок коштів роботодавця, підприємство зможе
виплатити разом із зарплатою та компенсацією за
невикористані дні відпусток, а суму допомоги по
тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального страхування — пізніше, після її отримання від
Фонду. Так само і виплата допомоги на поховання
залежить від того, коли родичі напишуть заяву про
її отримання та коли ці кошти виплатить Фонд.
Суми виплачених коштів обов’язково відображаються у бухгалтерській та податковій звітності. 
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військовий облік

Юрій Васильєв,

начальник відділу кадрів Фізикотехнічного інституту низьких
температур ім. Б. І. Вєркіна
НАН України, полковник запасу

Особливості військового
обліку в запитаннях

та відповідях

Д

вадцятого квітня 2017 р. набрав чинності Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»
від 16 березня 2017 р. № 1951-VIII,
пунктом 3 статті 14 якого визначено, що
органи ведення Реєстру зобов’язані здійснювати постійне поновлення бази даних
Реєстру на підставі відомостей, що подаються
військовозобов’язаними (призовниками) та з
інших джерел.
Також 19 грудня 2016 р. набрала чинності
постанова КМУ «Про затвердження Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 7 грудня
2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921). Цим
Порядком визначено систему військового обліку, до суб’єктів виконання віднесено підприємства, установи та організації незалежно від
форми власності, які ведуть військовий облік
військовозобов’язаних і призовників.
У зв’язку з набранням чинності цими документами підвищилися вимоги до якості ведення
військового обліку на підприємствах з боку
військових комісаріатів, державних органів та
органів влади, через що, у свою чергу, збільшилася кількість запитань, які надходять до
редакції журналу та стосуються порядку ведення
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військового обліку. На найпоширеніші з них і
відповімо далі.
Чи ведеться військовий облік військовозобо
в’язаних і призовників у громадських органі
заціях?
Так, ведеться. Громадська організація діє
відповідно до Закону України «Про громадські
об’єднання» від 22 березня 2012 р. № 4572-VI та
реєструється згідно із законодавством як юридична особа*. У таких організаціях (об’єднаннях) має
вестися військовий облік військовозобов’язаних
і призовників, якщо в них є працівники, які працюють на умовах трудового договору. Такий
висновок можна зробити на підставі положень
частини п’ятої статті 34 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» від
25 березня 1992 р. № 2232-XII (далі — Закон
№ 2232), якою визначено, що персональний
облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і
* Детальніше про особливості кадрового діловодства в громадських організаціях див. журнал «Кадровик України»
№ 3/2015 р. с. 78.
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військовозобов’язаних за місцем їх роботи або
навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів
незалежно від підпорядкування і форм власності.
На підприємстві не вівся військовий облік
військовозобов’язаних і призовників. З чого
необхідно розпочати його ведення?
Якщо на підприємстві, в установі, організації не вівся військовий облік призовників і
військовозобов’язаних, то послідовність дій
щодо організації його ведення має бути такою:
 призначити особу, відповідальну за ведення військового обліку військовозобов’язаних і
призовників;
 перевірити, хто з працівників є військово
зобов’язаним або призовником;
 створити окрему картотеку особових карток працівників № П-2 на військовозобов’яза
них і призовників, які є працівниками підприємства;
 провести звіряння даних особових карток
призовників і військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, з обліковими даними
військових комісаріатів;
 у подальшому організувати виконання
особою, відповідальною за військовий облік
на підприємстві, виконання обов’язків згідно
з пунктом 37 Порядку № 921.
Розглянемо виконання цих дій покроково.
Перший крок — призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку.
Відповідно до положень частини п’ятої статті 34 Закону № 2232 ведення персонального
обліку призовників і військовозобов’язаних
покладається на керівників підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності
(далі — підприємство). Натомість керівник
підприємства може делегувати свої повноваження щодо ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників своїм під-
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Призначення особи, відповідальної
за ведення військового обліку
призовників і військовозобов’яза
них, здійснюється шляхом видання
наказу
леглим. Зважаючи на функціональні обов’язки
працівників, ведення військового обліку доцільно покласти на фахівців відділу персоналу,
оскільки саме вони оформлюють прийняття,
звільнення та переведення працівників, володіють інформацією щодо зміни їх військовооблікових даних. Але зважаючи на особливості
підприємства, можна покласти виконання цих
обов’язків на інших працівників, зокрема бухгалтера, секретаря тощо.
Призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку призовників і війсь
ковозобов’язаних, здійснюється шляхом видання наказу. Під час його підготовки необхідно керуватися нормами щодо призначення
військово-облікового персоналу, наведеними
в пунктах 10 та 11 Порядку № 921 з урахуванням положень пункту 12 цього ж Порядку,
відповідно до якого загальна кількість осіб,
відповідальних за ведення військового обліку
в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з
кількості призовників і військовозобов’язаних,
які перебувають на військовому обліку станом
на 1 січня поточного року.
Другим кроком організації ведення військового обліку є перевірка особою, призначеною відповідальною за ведення військового
обліку на підприємстві, хто з працівників є
військовозобов’язаним або призовником та
чи перебувають вони на військовому обліку у
військових комісаріатах. З цією метою відповідальна за військовий облік особа зобов’язана
перевірити військово-облікові документи у всіх
працівників підприємства.
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Граничний вік перебування в запасі
жінок становить 50 років

Згідно з пунктом 16 Порядку № 921 військово-обліковими документами для військо
возобов’язаних є військовий квиток або тимчасове посвідчення, а для призовників — посвідчення
про приписку до призовної дільниці. Під час перевірки військово-облікових документів необхідно
мати на увазі, що такі документи повинні бути у
всіх працівників чоловічої статі. Що стосується
жінок, то необхідно врахувати, що відповідно до
положень частини 11 статті 1 Закону № 2232
жінки, які мають фах, споріднений з відповідною
військово-обліковою спеціальністю, визначеною
в переліку, затвердженому постановою КМУ «Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими
жінки, що мають відповідну підготовку, можуть
бути взяті на військовий облік» від 14 жовтня
1994 р. № 711, та придатні до проходження
військової служби за станом здоров’я, віком та
сімейним станом, беруться на військовий облік
військовозобов’язаних. Також на військовому
обліку повинні перебувати жінки, які проходили
військову службу. Згідно зі статтею 28 Закону
№ 2232 граничний вік перебування в запасі жінок
становить 50 років.
У ході перевірки військово-облікових документів відповідальна за військовий облік
особа визначає:
 чи є працівник військовозобов’язаним
або призовником;
 чи перебуває цей військовозобов’язаний
або призовник на військовому обліку за місцем
проживання.
Військовий облік працівників, які є військо
возобов’язаними та призовниками, за місцем
роботи або навчання здійснюється шляхом
заповнення розділу II «Відомості про військо-
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вий облік» особової картки працівника № П-2,
затвердженої наказом Державного комітету
статистики України та Міністерства оборони
України «Про затвердження типової форми
первинного обліку № П-2 «Особова картка
працівника» від 25 грудня 2009 р. № 495/656,
яка зберігається в окремій картотеці. Порядок
заповнення цього розділу детально викладено
в пунктах 40–42 Порядку № 921.
Якщо працівник є військовозобов’язаним
або призовником, але на обліку у військовому
комісаріаті не перебуває, його необхідно направити до військового комісаріату для постановки
на військовий облік.
Третій крок. Заповнені на військовозобо
в’язаних і призовників особові картки працівників № П-2 зберігаються в окремій картотеці.
Порядок їх зберігання наведено у пункті 44
Порядку № 921.
Четвертий крок. Відповідно до пункту 46
Порядку № 921 особи, відповідальні за ведення
військового обліку державних органів, підприємств, установ та організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних особових
карток призовників і військовозобов’язаних з їх
обліковими документами у районних (міських)
військових комісаріатах. Результати звіряння
вносяться до Журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння
облікових даних з даними районних (міських)
військових комісаріатів.
П’ятий крок. Після створення окремої картотеки особових карток працівників № П-2,
проведення звіряння даних цих карток з даними військових комісаріатів, у яких призов
ники і військовозобов’язані перебувають на
обліку, відповідальна за військовий облік особа виконує роботу щодо військового обліку
військовозобов’язаних і призовників відповідно
до своєї посадової інструкції. У її посадовій інструкції необхідно передбачити виконання всіх
заходів, викладених у пункті 37 Порядку № 921.
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На підприємстві військовий облік не вівся.
Необхідно визначити, хто з працівників є
військовозобов’язаним, хто ні. Як кадрова
служба підприємства може вплинути на пра
цівників, які не хочуть здавати військовий
квиток для здійснення військового обліку?
Необхідно запам’ятати, що заходів впливу
(дисциплінарного, адміністративного тощо)
у адміністрації підприємства щодо військо
возобов’язаних і призовників, які працюють на
підприємстві та не виконують правил військового обліку, законодавством не передбачено.
Притягати працівників, які порушують такі
правила, до відповідальності згідно з КЗпП буде
неправильно, адже їх виконання не входить до
трудових обов’язків працівників.
У той же час Порядком № 921 чітко передбачені дії особи, відповідальної за військовий
облік, у разі порушення військовозобов’язаними
та призовниками правил військового обліку. Відповідно до пункту 37 Порядку № 921
підприємства (відповідальна за військовий
облік особа) зобов’язані постійно інформувати районні (міські) військові комісаріати про
громадян та посадових осіб, які порушують ці
правила, для притягнення їх до відповідальності
згідно із законом.
Отже, відповідальна за військовий облік
особа зобов’язана проінформувати військовий
комісаріат, у якому військовозобов’язаний
перебуває на обліку, про порушення ним правил військового обліку. Форма такого повідомлення нормативно не встановлена, тому
складається воно в довільній формі.
На роботу було прийнято молодих працівни
ків, які на час прийняття були призовниками
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й мали посвідчення про приписку до призов
ної дільниці. На теперішній час їм випов
нилось 27 років, але виконувати вказівки
адміністрації підприємства щодо відвідання
військкомату та вирішення питання стосовно
військового обліку вони відмовляються. Яких
законних заходів впливу до цих працівників
може вжити адміністрація підприємства? Чи
передбачена відповідальність підприємства
в такому випадку?
Це запитання частково схоже з попереднім.
Тому ще раз наголосимо, що заходів впливу
в адміністрації підприємства на працівників,
які порушують правила військового обліку,
немає. У той же час керівника підприємства
можуть звинуватити в бездіяльності, якщо
особа, відповідальна за військовий облік, своєчасно не надасть повідомлення про порушення
військовозобов’язаним цих правил.
Порушення згаданих правил з боку працівника, який під час прийняття на роботу перебував на військовому обліку як призовник, полягає в тому, що після досягнення 27-річного віку
він не підлягає призову на строкову військову
службу (частина перша ст. 15 Закону № 2232).
Відповідно, такий працівник не може перебувати на військовому обліку як призовник. Він
повинен прибути до військового комісаріату та
належним чином оформити документи.
Отже, працівника після досягнення ним
27-річного віку необхідно направити до військового комісаріату для вирішення питання
щодо прийняття його на військовий облік як
військовозобов’язаного. У разі невиконання
ним цих дій особа, відповідальна за військовий
облік, повинна письмово повідомити про порушення у військовий комісаріат. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Наймання персоналу
з інших країн: досвід

Європейського Союзу

В

ід можливості роботодавця адаптуватися до мінливого ринку праці значною
мірою залежить ефективність його діяльності на певних ринках товарів чи
послуг. Зокрема, роботодавцю слід швидко
знаходити працівників з потрібними професійними знаннями та навичками. Іноді таких
фахівців може не вистачати або й не бути у
його власній країні. У такому разі роботодавець
змушений шукати потрібних йому працівників
(якщо це економічно доцільно й можливо з
правової точки зори) за кордоном.
У країнах Європейського Союзу (ЄС), Угоду
про асоціацію з яким підписала Україна, запроваджено спеціальний механізм допомоги роботодавцям у пошуку та найманні працівників
з інших країн ЄС. З ним варто ознайомитися
й українським роботодавцям, адже згадана
угода передбачає поступове наближення нашої
країни до порядку надання відповідних послуг
у країнах ЄС, якими вона повною мірою зможе
скористатися в майбутньому в разі її успіху на
шляху до подальшої інтеграції з ЄС.
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Європейський ринок праці
З підписанням Угоди про асоціацію з ЄС
Україна певною мірою наблизилася до внут
рішнього ринку ЄС, який заснований на чотирьох основних принципах: вільного руху товарів, капіталу, послуг та робочої сили. Зокрема,
принцип свободи пересування робочої сили
означає скасування будь-якої дискримінації
працівників з держав-членів ЄС у таких питаннях, як зайнятість, заробітна плата та інші
умови праці. Крім того, наявність зазначеної
свободи означає також свободу вибору місця
проживання у зв’язку із працевлаштуванням
(отримання посвідки на проживання), доступу
до місць проживання (будівель, квартир тощо),
а також можливість придбання у власність
нерухомості.
У зв’язку із застосуванням принципу вільного пересування працівників у країнах ЄС
здійснюється й координація систем (програм)
соціального захисту на основі принципу рівності прав для громадян відповідної країни та
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трудових мігрантів з інших країн ЄС, а також
гарантування медичного обслуговування.
Також періоди перебування, праці або інші
«страхові» (у системі соціального страхування)
періоди в різних країнах ЄС враховуються й під
час нарахування пенсійних виплат відповідним
працівникам.
Крім 28 країн-членів ЄС аналогічні правила застосовуються також в інших країнах
Європейського економічного простору (ЄЕП),
які не є членами ЄС — Норвегії, Ісландії та
Ліхтенштейні, а також Швейцарії.
Для сприяння застосуванню на практиці
принципів вільного пересування працівників у
ЄС була утворена та функціонує спеціальна мережа Європейських служб зайнятості (European
Employment Services, EURES).

Європейські служби зайнятості
Основною функцією мережі EURES є сприяння географічній і професійній мобільності працівників шляхом надання відповідної
інформації, консультацій та іншої допомоги
громадянам 28 країн ЄС, а також Норвегії,
Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії, які зацікавлені у працевлаштуванні своїх громадян
в інших країнах ЄС, а також роботодавцям,
які хочуть прийняти на роботу працівників з
інших країн.
Мережа EURES складається з Європейського
координаційного офісу (European Coordination
Office, ECO), національних координаційних
офісів (National Coordination Office, NCO), партнерів EURES та асоційованих партнерів EURES.
До партнерів EURES можуть належати державні та приватні служби зайнятості, профспілки,
організації роботодавців та інші організації, які
можуть бути активними на ринку праці. Партнери
надають інформацію, а також певні послуги
з працевлаштування та підбору персоналу як
працівникам, так і роботодавцям. Європейський
та національні координаційні офіси здійснюють
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Для сприяння застосуванню на
практиці принципів вільного пере
сування працівників у ЄС була
утворена та функціонує спеціальна
мережа Європейських служб зайня
тості (European Employment
Services, EURES)
контроль за відповідною діяльністю з працевлаштування на загальноєвропейському та національних ринках праці відповідно.
На практиці EURES надає свої послуги через
спеціальний європейський портал професійної
мобільності (https://ec.europa.eu/eures/public/
en/homepage), на якому відповідну інформацію
можна отримати на всіх офіційних мовах ЄС,
а також через мережу консультантів EURES,
яких налічується близько 1000 і які кожного
дня перебувають на зв’язку з особами, які шукають роботу, та роботодавцями по всій Європі.
Основними завданнями мережі EURES є:
 інформування про умови проживання та
праці, а також про поточну ситуацію на окремих європейських ринках праці з приділенням
уваги тим професіям і спеціальностям, які є на
поточний час дефіцитними або навпаки — надлишковими;
 надання консультаційної та іншої допомоги претендентам працевлаштування у пошуку підходящої роботи, а також роботодавцям у
пошуку потенційних працівників з потрібними
професіями та кваліфікаціями;
 реалізація та управління міжнародними
проектами із наймання персоналу.
Портал EURES є насамперед місцем розміщення пропозицій роботодавців щодо наявної
роботи, а також безоплатною базою даних резюме (анкет) осіб, які шукають роботу в країнах ЄС/ЄЕП. Користування послугами EURES
є безкоштовним та доступним, що дає змогу
як майбутнім працівникам, так і роботодавцям
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приймати більш обґрунтовані рішення, що
пов’язані зі зміною місця роботи або бажанням
знайти потрібного працівника на європейському
ринку праці.

Етапи пошуку працівників
Для того щоб роботодавцю знайти та найняти
потрібного працівника на європейському ринку
праці, йому слід виконати певні дії, насамперед
підготувати спеціальний план пошуку, в якому
узагальнено необхідно визначити:
 цілі пошуку працівника за кордоном;
 вигоди від наймання працівника за кордоном;
 ризики, пов’язані з таким найманням;
 додаткові витрати, пов’язані з пошуком
і найманням працівника за кордоном.
Також роботодавцю слід підрахувати та
взяти до уваги можливі (допустимі) строки
для пошуку та наймання працівника, адже
для знаходження його в іншій країні зазвичай
може знадобитися більше часу, ніж для пошуку
на національному ринку праці.
Наступним етапом є підготовка профіля
кандидата та підбір місця роботи. Для цього
роботодавцю слід підготувати відповіді на такі
питання:
 якими конкретними уміннями (навичками) та кваліфікацією має володіти майбутній
працівник;
 які будуть його основні обов’язки;
 чи повинен майбутній працівник знати
та використовувати національну (державну)
мову країни-роботодавця? Якщо так, то який
рівень володіння національною мовою буде
достатній? Якщо ні, то знання якої іншої мови
йому знадобиться і на якому рівні;
 чи є та професія (посада), для якої здійснюється пошук відповідного працівника,
«регульованою» професією (тобто чи є якісь
обмеження з боку держави або інших органів
для роботи за цією професією певних осіб);
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 які документи (свідоцтва, дозволи, сертифікати, ліцензії, дипломи тощо) повинен мати
кандидат на роботу, щоб він міг працювати на
підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) роботодавця в його країні.
Слід зазначити, що детальне визначення
конкретних функціональних обов’язків для
певної професії (посади), вимог до кандидата,
а також умов майбутньої роботи сприятиме успіху в пошуку потрібного працівника,
а також дасть змогу заощадити час як роботодавця, так і кандидата на роботу. З одного
боку, потенційний кандидат може одразу
зорієнтуватися, чи відповідає він потрібному
профілю, а з другого, він може швидко вирішити, чи є для нього запропоновані умови
праці (і не тільки заробітна плата) достатньо
привабливими.
Крім зазначеного, роботодавцю слід продумати й деякі практичні питання (заходи),
пов’язані із працевлаштуванням працівника
з-за кордону. Зокрема, йому слід з’ясувати:
 чи зможе майбутній працівник легко знайти житло та які дії для цього йому слід буде
виконати;
 чи буде помешкання для майбутнього
працівника доступним з фінансової точки зору;
 як можна буде знайти житло та скільки
воно коштуватиме;
 чи зможе роботодавець якось допомогти
майбутньому працівнику вирішити ці питання;
 на яку допомогу з боку роботодавця,
пов’язану з переїздом, може розраховувати
майбутній працівник (наприклад, відшкодування витрачених на переїзд коштів, часткове
їх компенсування, відшкодування коштів на
харчування та/або проживання).
Також роботодавцю слід визначити перелік
заходів, пов’язаних з поширенням інформації
про його пропозицію (оферту) щодо роботи.
Зауважимо, що всі оголошення з пропозиціями
про роботу, які подані через мережу EURES,
публікуються (національною мовою країни
ЄС) на європейському порталі професійної
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мобільності, який є відкритим для всіх осіб,
які мають доступ до інтернету.
Крім того, пропозиція щодо роботи може
бути відправлена роботодавцем і до окремої
країни/країн ЄС/ЄЕП. У цьому випадку вона перекладається через відповідного національного
(з країни роботодавця) консультанта EURES
на англійську, німецьку або французьку мову
та пересилається також через національного
консультанта до інших консультантів у країнах,
зазначених роботодавцем.
У наведеному випадку пропозицію щодо
роботи буде розміщено не тільки на порталі
EURES, а поширено через відповідні засоби
згідно з національним законодавством певної
країни (через її служби зайнятості, національні
інтернет-ресурси, засоби масової інформації
тощо).
Перед прийняттям рішення роботодавцю
слід також ознайомитися з поточною ситуацією
на національних ринках праці. Зокрема, слід
визначитися з такими питаннями:
 чи є країни, у яких можна легше знайти
працівника певної кваліфікації з урахуванням
поточного рівня безробіття у відповідній галузі
економіки в різних країнах;
 чи немає в країні, в якій планується здійснювати пошук потрібного працівника, значного
дефіциту працівників з аналогічною кваліфікацією.
Відповіді на зазначені питання роботодавець
передусім зможе знайти на порталі EURES у
розділі «Життя та праця» (Living and Working),
а також якщо він звернеться за допомогою до
національного консультанта EURES або національного органу із працевлаштування.
Роботодавцю необхідно визначити й спосіб
подання та збору заявок від кандидатів з-за
кордону. Зокрема, він має вказати:
 перелік документів, які має подавати
кандидат на роботу роботодавцеві (наприк
лад, резюме, рекомендаційні та супровідні
листи тощо);
 мову цих документів;
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 особу або орган, яким мають подаватися
зазначені документи.
Наприклад, контактною особою для прий
няття документів може бути сам роботодавець, його представник (можливо також за
кордоном) або консультант EURES. Також слід
визначити термін дії пропозиції щодо роботи
та частоту контактів з відповідним органом у
сфері праці для верифікації актуальності зазначеної пропозиції.
Роботодавцю слід враховувати й різницю в
культурі (загальній практиці) в різних країнах,
яка, зокрема, може стосуватися і взаємин між
роботодавцем та потенційним працівником.
Наприклад, нетипова для роботодавця поведінка кандидата може бути пов’язана не з
якимись негараздами з таким кандидатом,
а просто з культурними відмінностями між
їх країнами. Але це не повинно впливати на
думку роботодавця щодо кандидатів, оскільки
найважливішими критеріями для їх відбору
мають бути професійні навички та здібності.

Оголошення пропозиції про роботу в
країнах ЄС/ЄЕП
Роботодавець з певної країни ЄС/ЄЕП, зацікавлений у пошуку працівників в інших країнах,
повинен зв’язатися з посередником, який виконує відповідні роботи за завданнями EURES
та перебуває в найближчому до роботодавця
органі з праці (центрі зайнятості). Посередник
перевіряє наявність усіх необхідних даних у
пропозиції роботи та завантажує (передає) її
за допомогою телекомунікаційних систем до
порталу EURES, на якому вона й розміщується.
Якщо роботодавець зацікавлений у додатковому розповсюдженні пропозиції роботи
в окремій країні або країнах ЄС/ЄЕП, йому
потрібно перед зустріччю з посередником
ознайомитися із спеціальною формою пропозиції роботи для громадян ЄЕП (додаток)
та заповнити її.

43

міжнародний досвід управління персоналом

Додаток
Форма пропозиції (оферти) роботи
(витяги)
Національний реєстраційний номер _____
(надається через відповідний національний орган з праці)
Частина 1. Інформація про робоче місце
Назва місця роботи
Код професії за класифікацією професій
Опис роботи, сфера обов’язків
Кількість штатних одиниць
Місце роботи
Інформація про роботодавця
Статус
Назва
Адреса
<…>

Місце роботи (заповнюється, якщо фактичне місце роботи не збігається з офіційним
(зареєстрованим) місцем знаходження організації, що пропонує роботу)

<…>
Вимоги щодо кандидата
Освіта
Досвід роботи
Знання мов

Дозволи/дипломи/документи
Інші вимоги

Мова/рівень знань
1._______ 1.______
2. _______2. ______
3. _______ 3 ______
Наприклад, посвідчення водія

Оплата праці та умови працевлаштування
Сума оплати брутто
Сума оплати нетто
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Закінчення додатка
Валюта оплати
Вид ставки оплати праці
Премія (бонуси)
Додаткові переваги
Вид договору
Час роботи
Термін контракту (договору)

Слід вказати, чи буде це ставка за годину роботи, тиждень, рік або інша і яка саме?
Наприклад, проживання, харчування, витрати на переїзд тощо
Наприклад, трудовий договір, учнівство, стажування, інтернатура, дистанційна робота
Наприклад, повний робочий час, часткова зайнятість тощо
Дата закінчення контракту (у разі роботи на
певний час)

Кількість годин на тиждень
Робочі зміни та робота у вихідні
Дата початку роботи
Інша інформація

Спосіб звернення до роботодавця
Вид документів, потрібних роботодавцю
Мова, якою мають бути оформлені документи
Необхідність надсилання документів
безпосередньо до роботодавця

Наприклад, рекомендаційний лист, резюме
тощо
У межах офіційних мов ЄС
У разі потреби слід точно вказати адресу,
факс тощо

Країни ЄС, у яких потрібно розповсюдити пропозицію

Частина ІІ. Вид пропозиції (оферти)
<…>
Частина ІІІ. Додаткові послуги
<…>
Частина ІV. Додаткова інформація
<…>
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Після передачі згаданої форми посереднику
з праці у найближчому для роботодавця місці
вона надсилається до вищого центру з посередництва у сфері праці, де її буде перекладено на
відповідну мову та надіслано до консультантів
ЄС/ЄЕП у тих країнах, які вкаже роботодавець.

Подальша робота з кандидатами
Роботодавці можуть отримати й більш вагомі послуги з боку EURES щодо наймання
працівників з-за кордону. Так, на прохання
роботодавця вказаний ним консультант EURES
у його країні або країні, де може перебувати
потрібний кандидат на роботу, може отримати
від кандидатів, які зацікавилися поданою роботодавцем пропозицією, їх заяви (звернення)
щодо працевлаштування та резюме. Одразу ж
роботодавець отримує інформацію щодо кількості потенційних кандидатів, які відгукнулися
на його пропозицію.
Відповідні органи EURES (залежно від наявності в них кадрових можливостей, у т. ч. фахівців з іноземних мов) можуть також здійснити
попередній відбір серед кандидатів шляхом
перевірки відповідності поданих ними документів вимогам роботодавця, що були вказані
в його пропозиції (оферті) роботи. Завдяки
цьому роботодавець отримає заяви (звернення) тільки від тих осіб, кваліфікація та досвід
роботи яких відповідають профілю вказаного
ним робочого місця.
Якщо роботодавець потребує великої кількості працівників з певної країни, йому варто
розглянути питання щодо доцільності проведення
кваліфікаційних співбесід (інтерв’ю) безпосередньо за кордоном. У цьому випадку роботодавцю
доцільно підготувати спеціальні презентації щодо
рекламування його фірми та надати інформацію
про його можливу підтримку працівників у разі
їх переїзду до країни-роботодавця.
У таких випадках консультанти EURES у
міру своїх можливостей можуть надати ор-
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ганізаційну допомогу роботодавцеві шляхом
сприяння йому в пошуку потрібних приміщень
для співбесід, інформування кандидатів про
місце та час їх проведення, а також вирішення
інших питань у ході процесу підбору персоналу. Конкретний обсяг можливої допомоги від
EURES залежатиме від індивідуальних домовленостей між роботодавцем та відповідними
органами (консультантами) EURES.
EURES може також бути організатором або
співорганізатором багатьох міжнародних кад
рових подій (заходів), таких як загальні ярмарки вакансій або ярмарки вакансій для певної
цільової аудиторії (безробітних, випускників
професійних і вищих навчальних закладів, фахівців певних професійних категорій тощо).
У європейських країнах принаймні один раз на
рік проводяться зазначені заходи, участь у яких
беруть роботодавці з різних країн, які зацікавлені
в пошуку висококваліфікованих працівників.
Під час ярмарок вакансій чи спеціальних днів з
наймання персоналу консультанти EURES проводять відповідні зустрічі, презентації умов проживання та праці у своїх країнах, інформують
про поточну ситуацію на їх національних ринках
праці та/або методи пошуку праці. Під час таких
заходів роботодавці мають можливість робити
презентацію своїх фірм та встановлювати контакти з особами, які шукають роботу.
Участь роботодавців у заходах, організованих EURES, є переважно безплатною (їм
потрібно лише оплатити транспортні витрати
та витрати на проживання). Інформацію про
зазначені заходи роботодавці можуть отримати
як від консультантів, так і безпосередньо на
порталі EURES.

Портал EURES
Портал EURES функціонує за підтримки
Європейської комісії та є важливим інструментом у здійсненні послуг, що надаються EURES.
Портал пропонує претендентам на роботу
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можливість опублікувати онлайн свої резюме,
а роботодавцям — пошук і перегляд резюме
потенційних кандидатів. Ті роботодавці та претенденти на роботу, які зареєструвалися на порталі, можуть створити на ньому власний профіль
(аккаунт) для пошуку потрібної інформації, за
допомогою електронної пошти або через СМС
отримувати повідомлення про появу пропозицій щодо роботи або резюме, які відповідають
певному профілю, а також замовити розсилку
необхідної інформації.
Претендентам на роботу у їх резюме, які
розміщуються на порталі, пропонується надати інформацію як стосовно особистих даних,
так і щодо кваліфікації, компетенцій, досвіду
роботи тощо. За бажанням претендента його
опубліковане на порталі резюме може бути
відкритим для перегляду всіма охочими або
доступ до нього може бути закритий для окремих категорій відвідувачів порталу. Також у
закритому доступі може перебувати й деяка
інформація стосовно найменувань та адрес
попередніх роботодавців претендента, його
окремих особистих даних тощо.
Претенденти на роботу повинні періодично
перевіряти свої резюме на порталі й актуалізувати наявну в них інформацію. Ті резюме,
які не актуалізовувалися протягом більше 12
тижнів, будуть недоступними для потенційних
роботодавців, а резюме, що не перевірялися
їх власниками протягом року, видаляються
з порталу. Переглядати резюме можуть тільки зареєстровані на порталі роботодавці або
консультанти EURES, до того ж доступ до відповідних баз даних для них безоплатний.
Станом на 1 квітня 2017 р. у базі даних порталу було зареєстровано 1 400 508 вакансій,
312 649 резюме, 8757 роботодавців та 1010
консультантів EURES. Зауважимо, що серед
претендентів на роботу на порталі можна знайти не тільки громадян європейських країн, а й
громадян США, Бразилії, Індії тощо.
Залежно від ситуації на ринку праці, темпів
економічного зростання в окремих країнах,
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Роботодавці не мають права вима
гати будь-якої оплати від претен
дентів на роботу за перегляд їх про
позицій стосовно роботи та отримання іншої дотичної інформації
різних світових криз тощо кількість зареєстрованих користувачів на порталі може значно змінюватися. Може змінюватися також і розподіл
претендентів на роботу та відкритих вакансій
між різними видами (сферами) економічної
діяльності.
Зауважимо, що роботодавці не мають права
вимагати будь-якої оплати від претендентів на
роботу за перегляд їх пропозицій стосовно роботи та отримання іншої дотичної інформації.
Європейська комісія також залишає за собою
право видаляти з порталу без попередження
будь-яку інформацію, яка не відповідає чинному законодавству, не є етичною та з інших
подібних міркувань.

Відрядження працівників до інших
країн ЄС/ЄЕП
Завдяки існуючому в ЄС принципу вільного
руху послуг, а також з урахуванням поточної
економічної ситуації роботодавці, які уклали трудові договори зі своїми працівниками,
у подальшому можуть надавати послуги з
виконання певних робіт за допомогою своїх
працівників і в інших країнах ЄС. Для цього їм
потрібно укласти спеціальний контракт з відповідною фірмою в іншій країні, у якому мають
бути визначені умови надання певної послуги,
її місце та час надання тощо. Укладання такого
контракту дає змогу дотриматися всіх формальностей для здійснення певної діяльності
в іншій країні без обов’язкового заснування
там відповідного підприємства (реєстрації
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юридичної особи) згідно з національним законодавством цієї країни, що іноді досить
складно зробити.
Умови відрядження працівників регулюються спеціальною Директивою 96/71/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 1996 р. стосовно переміщення працівників
у рамках надання послуг (далі — Директива
96/71/ЄС), а також відповідними положеннями законодавства ЄС стосовно соціального
забезпечення (насамперед Регламентом (ЄС)
№ 883/2004 Європейського Парламенту та
Ради від 29 квітня 2004 р. про координацію
систем соціального забезпечення).
У разі відрядження оплата праці відрядженого працівника здійснюється виключно
роботодавцем, який надає відповідну послугу.
Такі працівники вважаються підпорядкованими
виключно своєму роботодавцеві — надавачу
послуги і в жодному разі не можуть бути підпорядковані отримувачу послуги в іншій країні.
Крім того, між відрядженим працівником і
роботодавцем — надавачем послуги має бути
обов’язково укладений трудовий договір (принаймні на час відрядження), і такий працівник
за своєю професією має бути обов’язково
пов’язаний із видом діяльності підприємства
свого роботодавця — надавача послуг.
Наприклад, роботодавець — надавач послуг,
підприємство якого в його країні спеціалізується на виробництві промислового устаткування,
не може делегувати в рамках надання послуги
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Між відрядженим працівником і
роботодавцем має бути обов’язково
укладений трудовий договір, і такий
працівник за своєю професією має
бути обов’язково пов’язаний із видом
діяльності підприємства свого робо
тодавця
з приготування продуктів харчування в іншій
країні свого працівника, який є кухарем за
професією.
У статті 3 Директиви 96/71/ЄС містяться
й мінімальні вимоги щодо охорони прав відряджених працівників, згідно з якими роботодавець — надавач послуг має забезпечити
мінімально допустимі умови його праці за
кордоном, а саме забезпечити дотримання
згідно з чинним законодавством країни, в якій
відряджений працівник надає певні послуги
(виконує певну роботу):
 максимальної тривалості робочого часу
та мінімального часу на відпочинок;
мінімальної кількості днів оплачуваної
відпустки;
 мінімальної ставки заробітної плати
(в т. ч. з урахуванням надурочної роботи);
 усіх вимог щодо охорони та гігієни праці;
 спеціальних прав працівників — жінок
та молоді. 
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Вікторія Галкіна,

консультант з кадрового
адміністрування

Стаж для щорічної
відпустки: порядок та
особливості обчислення

Кожний працівник має право на 24 календарних дні щорічної основної
відпустки. Цей гарантований законом мінімум надається за повністю
відпрацьований робочий рік, але він може зменшуватись у разі пропусків
роботи з певних причин. У статті розглянемо такі поняття, як стаж для
щорічної — основної й додаткової — відпустки, робочий рік та деякі
особливості обчислення зазначеного стажу

Щорічна основна відпустка та її
тривалість
Статтею 6 Закону України «Про відпустки» від 15
листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки) передбачено надання щорічної
основної відпустки тривалістю не менше 24
календарних днів для всіх працівників. Однак
деякі їх категорії мають право на щорічну основну
відпустку більшої тривалості (таблиця).

Обчислення стажу роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку
Право на щорічну основну відпустку мають
усі працівники, але конкретна її тривалість
залежить від стажу роботи. Періоди, які зара-
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ховуються до стажу, що дає право на щорічну
основну відпустку, перелічені в частині першій
статті 9 Закону про відпустки. Отже, до зазначеного стажу включається:
 час фактичної роботи (у т. ч. на умовах
неповного робочого часу) протягом робочого
року, за який надається відпустка;
 час, коли працівник фактично не працював, але за ним відповідно до законодавства
зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково, а саме:
оплачувані відпустки (щорічні відпустки, відпустка у зв’язку з навчанням, творча
відпустка, відпустка для підготовки та
участі в змаганнях, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, та інші
оплачувані відпустки, передбачені законо
давством);
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Тривалість щорічної відпустки для працівників різних категорій
Категорія працівників
Усі працівники

Промислово-виробничий персонал вугільної,
сланцевої, металургійної, електроенергетичної
промисловості, а також зайнятий на відкритих
гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт,
розрізів, кар’єрів і рудників, на будівельномонтажних роботах у шахтному будівництві, на
транспортуванні та збагаченні корисних копалин
Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах і в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною
150 метрів і нижче
Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах, у розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною
до 150 метрів
Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників,
національних парків, що мають лісові площі,
лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів
інших підприємств, а також лісництв
Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин
Невоєнізовані працівники гірничорятувальних
частин

Керівні працівники навчальних закладів і установ
освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники
Інваліди І і ІІ груп
Інваліди ІІІ групи
Особи віком до 18 років
Сезонні й тимчасові працівники
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Тривалість відСтаття Закону про
пустки, каленОсобливості надання
відпустки
дарних днів
Не менше 24 За відпрацьований робочий рік, Частина перша статті 6
який відлічується з дня укладення
трудового договору
24
За відпрацьований робочий рік, Частина друга статті 6
із збільшенням за кожні два відпрацьованих роки на два календарних дні, але не більше 28
календарних днів

28

За відпрацьований робочий рік, Частина третя статті 6
незалежно від стажу роботи

24

Із збільшенням відпустки на чоти- Частина третя статті 6
ри календарних дні зі стажем
роботи на цьому підприємстві
два роки й більше
Згідно з постановою КМУ від Частина четверта стат9 червня 1997 р. № 570
ті 6

28

30

За відпрацьований робочий рік

24

Із збільшенням відпустки за Частина п’ята статті 6
кожні два відпрацьованих роки
на два календарних дні, але не
більше 28 календарних днів
Згідно з Порядком, затвердже- Частина шоста статті 6
ним постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346

До 56

30
26
31

Частина п’ята статті 6

За відпрацьований робочий рік
За відпрацьований робочий рік
За відпрацьований робочий рік

Частина сьома статті 6
Частина сьома статті 6
Частина восьма статті 6
Згідно з постановою КМУ «Про Частина дев’ята статПропорційно
відпрацьовано- затвердження Списку сезонних ті 6
му часу
робіт і сезонних галузей» від
28 березня 1997 р. № 278
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час оплаченого вимушеного прогулу,
спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу;
час простою не з вини працівника;
час відсторонення від роботи зі збереженням заробітної плати;
час виконання державних або громадських обов’язків (якщо законодавством
передбачено збереження заробітної плати
на цей час);
інші дні відпочинку за роботу у вихідний
день;
додаткові дні відпочинку донорам крові
та (або) її компонентів;
 час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи
(посада) і йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню (у т. ч.
допомога по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах);
 час перебування у відпустках без збереження заробітної плати (крім відпустки для
догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, яка надається згідно з п. 3 ст. 25
Закону про відпустки);
 час навчання з відривом від виробництва
тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних
закладів;
 час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в
організації виробництва та праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням
підприємства, скороченням чисельності або
штату працівників;
 інші періоди роботи, передбачені законодавством.
Не зараховуються до стажу роботи, що
дає право на щорічну основну відпустку, такі
періоди:
 відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
 відпустка без збереження заробітної
плати для догляду за дитиною до досягнення
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нею шестирічного віку, а в разі, якщо дитина
хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною 16-річного
віку (відпустка передбачена п. 3 частини першої
ст. 25 Закону про відпустки);
 час відсторонення працівника від роботи
без збереження заробітної плати;
 час простою з вини працівника;
 час прогулів без поважних причин;
 час відсутності на роботі з поважних
причин, за яких не передбачено збереження
заробітної плати або виплати допомоги по
соціальному страхуванню (наприклад, тимчасова непрацездатність, засвідчена довідкою,
а не листком непрацездатності).

Щорічні додаткові відпустки
Щорічні додаткові відпустки передбачені статтями 7 та 8 Закону про відпустки. Щорічна
додаткова відпустка за роботу із шкідливими та
важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим
на роботах, пов’язаних із негативним впливом
на здоров’я шкідливих виробничих факторів за
списком, затвердженим постановою КМУ «Про
затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких
дає право на щорічні додаткові відпустки за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці
та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (далі — Постанова № 1290).
Конкретна тривалість зазначеної відпустки
встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості
працівника в цих умовах. Згідно з пунктом 10
Порядку застосування Списку виробництв, цехів,
професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в
яких дає право на щорічну додаткову відпустку,
затвердженого наказом Мінсоцполітики України
від 30 січня 1998 р. № 16, у розрахунок часу,
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що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був
зайнятий на роботах із шкідливими і важкими
умовами праці не менше половини тривалості
робочого дня, встановленого для працівників
цих виробництв, цехів, професій і посад.
Щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці передбачена статтею 8 Закону
про відпустки. Вона надається:
 окремим категоріям працівників, робота
яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або
виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я — тривалістю до
35 календарних днів за списком, затвердженим
Постановою № 1290;
 працівникам з ненормованим робочим
днем — тривалістю до cеми календарних днів
згідно із списками посад, робіт та професій,
визначених колективним договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової
відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором
залежно від часу зайнятості працівника в цих
умовах.

Обчислення стажу, що дає право на
щорічну додаткову відпустку
Стаж роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку, обчислюється відповідно до
частини другої статті 9 Закону про відпустки.
До нього зараховується:
 час фактичної роботи зі шкідливими,
важкими умовами або з особливим характером
праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах
не менше половини тривалості робочого дня,
встановленої для працівників цього виробницт
ва, цеху, професії або посади;
 щорічні основні та додаткові відпустки
за роботу зі шкідливими, важкими умовами і
за особливий характер праці;
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 час роботи вагітних жінок, переведених
на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.
До зазначеного стажу не зараховується:
 час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалася заробітна плата
повністю або частково:
інші види оплачуваних відпусток, крім
щорічних (основної та додаткових відпусток
за роботу із шкідливими, важкими умовами
та за особливий характер праці);
час вимушеного прогулу;
час простою не з вини працівника;
час відсторонення від роботи;
інші та додаткові дні відпочинку тощо;
 час, коли працівник фактично не працював і за ним не зберігалася заробітна плата:
відпустки без збереження заробітної
плати (включаючи догляд за дитиною до
шести років);
відсторонення від роботи без збереження заробітної плати;
простій з вини працівника;
прогули;
час відсутності з поважних причин, за
яких не передбачено збереження заробітної
плати тощо;
 час, коли працівник фактично не працював, але йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню:
тимчасова непрацездатність;
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
відпустка для догляду за дитиною.

Обчислення стажу для щорічної відпустки в разі переведення
працівника на інше підприємство
Обчислення стажу, що дає право на щорічну
відпустку працівнику, переведеному на інше
підприємство, має свої особливості. Відповідно
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до частини третьої статті 9 Закону про відпустки, якщо працівник, переведений на роботу
на інше підприємство, повністю або частково
не використав щорічні основну та додаткові
відпустки та не одержав за них грошової компенсації, то до стажу роботи, що дає право
на щорічні основну та додаткові відпустки,
зараховується час, за який він не використав ці
відпустки за попереднім місцем роботи.
Наприклад, якщо на попередньому місці
роботи працівник пропрацював один рік і не
використав жодного дня відпустки та не отримав компенсації, то на новому місці роботи за
перший робочий рік він матиме право на 48
календарних днів щорічної відпустки (за умови,
що на обох підприємствах загальна тривалість
відпустки за відпрацьований робочий рік становить 24 календарних дні).

Робочий рік, за який надається
відпустка
Слід звернути увагу, що поняття «стаж роботи,
що дає право на щорічну відпустку» та «робочий
рік» не є тотожними. Вони обидва вживаються в
Законі про відпустки, але мають різні значення.
Приклад
Працівника М. було прийнято на
роботу 18 липня 2016 р. Протягом
року М. був відсутній на роботі без поважних причин сумарно протягом 30 днів. Під
час обчислення стажу роботи для щорічної
відпустки зазначений період не враховується, а отже, за робочий рік з 18 липня 2016 р.
по 17 липня 2017 р. працівник матиме право на 22 календарних дні щорічної основної
відпустки.
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Відповідно до частини першої статті 6 Закону
про відпустки робочий рік відлічується з дня
укладення трудового договору. Це період, за
який надаються відпустки, що включає в себе
як час, який зараховується до стажу для щорічної відпустки, так і час, що не зараховується
до цього стажу. Тому день і місяць початку
робочого року протягом всього періоду роботи
працівника залишаються незмінними.

Приклад
Працівниця В. була прийнята на
роботу 1 жовтня 2013 р. Вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку з 8 червня 2014 р. по 5 квітня 2017 р. Перед відпусткою для догляду за дитиною В. було
надано відпустку у зв’язку з вагітністю та
пологами. Оскільки остання відпустка включається до стажу для надання щорічної
відпустки, під час його обчислення потрібно виключити тільки відпустку для догляду за дитиною. Отже:
 за робочий рік з 1 жовтня 2013 р. по 30
вересня 2014 р. зі стажу, що дає право на
щорічну відпустку, потрібно виключити
період з 8 червня по 30 вересня 2014 р., тому
за цей рік В. має право на 16 календарних
днів щорічної основної відпустки;
 за робочі роки з 1 жовтня 2014 р. по 30
вересня 2015 р. та з 1 жовтня 2015 р. по 30
вересня 2016 р. В. не має права на щорічну
основну відпустку, оскільки протягом цього періоду вона постійно перебувала у відпустці для догляду за дитиною;
 за робочий рік з 1 жовтня 2016 р по 30
вересня 2017 р. зі стажу потрібно виключити тільки період з 1 жовтня 2016 р. по
5 квітня 2017 р. Отже, за цей рік В. має
право на 12 календарних днів відпустки.
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

Зовнішній сумісник за основним місцем роботи працює педагогом
у навчальному закладі, і його відпустка становить 56 календарних
днів. За сумісництвом він має право на відпустку тривалістю 31
календарний день (щорічна основна — 24 календарних дні та
додаткова згідно з колективним договором — 7). Чи може працівник
працювати за сумісництвом у період своєї відпустки за основним
місцем роботи? Можливо, йому потрібно в обов’язковому порядку
як суміснику надавати відпустку без збереження заробітної плати
на ті дні, що не збігаються з відпусткою на основному місці роботи?
Порядок надання щорічних відпусток
сумісникам визначено в пункті 6 частини сьомої статті 10 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки),
в якому йдеться, що щорічні відпустки повної
тривалості сумісникам надаються одночасно з
відпусткою за основним місцем роботи. Окрім
цього, згаданою статтею врегульовано право
працівника-сумісника на щорічну відпустку до
настання шестимісячного терміну безперервної
роботи в перший рік роботи на даному підприємстві.
Працівникам державних підприємств, які
працюють за сумісництвом, щорічна відпустка
надається одночасно з відпусткою за основ
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ним місцем роботи. Цей нюанс врегульовано пунктом 3 постанови КМУ «Про роботу за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р.
№ 245. Однак зауважимо, що працівники-сумісники підприємств недержаної форми власності
не зобов’язані йти у відпустку в той самий час,
що й за основним місцем роботи.
Якщо ж тривалість відпустки на основному
місці роботи та на роботі за сумісництвом не
збігається, сумісникам надається відпустка
без збереження заробітної плати на термін
до закінчення відпустки за основним місцем
роботи згідно з пунктом 14 статті 25 Закону
про відпустки. Слід наголосити, що ця відпустка
надається в обов’язковому порядку, але лише за
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бажанням працівника. Ключовим у її наданні є
саме останній нюанс. Тому якщо працівник за
основним місцем роботи перебуває у щорічній відпустці тривалістю 56 календарних днів
та одночасно з нею бажає використати 31

календарний день щорічної відпустки, на яку
має право на роботі за сумісництвом, інші 25
календарних днів він має право працювати та
не використовувати відпустку без збереження
заробітної плати.

Працівника було ознайомлено з графіком відпусток, а за два тижні
до її настання його було попереджено про це. Коли настав час йти
у відпустку, він відмовився й заявив, що період відпустки його не
влаштовує. Як діяти роботодавцю в цій ситуації?
Згідно з частиною 10 та 11 статті 10
Закону про відпустки черговість
надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або
уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) за погодженням з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом, і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються
інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем. Останній
зобов’язаний письмово повідомити працівника
про дату початку відпустки не пізніше як за два
тижні до встановленого графіком терміну.
Як зрозуміло із ситуації, описаній у запитанні,
роботодавець виконав усі умови щодо поряд-
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ку надання щорічної відпустки: склав графік з
урахуванням інтересів виробництва й працівника, ознайомив його з ним та за два тижні до
настання цієї дати попередив про надання відпустки. І якщо роботодавець заздалегідь узгодив
з працівником дату початку відпустки (оскільки
в графіку вказується тільки місяць її надання),
а той не заперечував, конфлікт їх інтересів не
має виникати.
Отже, беручи до уваги те, що остаточне
рішення про надання відпустки належить лише
до компетенції роботодавця, після всіх заздалегідь виконаних процедур він має право в межах,
установлених графіком відпусток, видати наказ
про надання працівнику відпустки. Згідно зі
статтею 139 КЗпП працівники зобов’язані вчасно
й точно виконувати розпорядження (накази)
роботодавця, а їх невиконання вважається порушенням трудової дисципліни й може призвести
до оголошення порушнику догани згідно зі статтею 147 КЗпП. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у серпні та вересні 2017 року*
Професійні свята в серпні та вересні 2017 року

СЕРПЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Робочих днів — 22; вихідних — 8; святкових і неробочих днів – 1 (24 серпня —
День Незалежності України); скорочений робочий день — 23 серпня. Норма
тривалості робочого часу — 175 годин.

ВЕРЕСЕНЬ
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 — 21; вихідних — 9. Норма тривалості робочого часу — 168
годин.

02.08 День високомобільних
десантних військ
04.08 День Національної поліції
України
06.08 День Повітряних сил
Збройних сил України
08.08 День військ зв’язку
13.08 День працівників
ветеринарної медицини
13.08 День будівельника
15.08 День археолога
19.08 День пасічника
23.08 День Державного прапора
України
26.08 День авіації України
27.08 День шахтаря
01.09 День знань
02.09 День нотаріату
03.09 День підприємця
09.09 День українського кіно
09.09 День фізкультури і спорту
10.09 День працівників
військово-мобілізаційної
роботи, територіальної та
цивільної оборони органів
внутрішніх справ
10.09 День танкістів
10.09 День працівників нафтової,
газової та нафтопереробної
промисловості
13.09 День програміста (традиц.)
16.09 День фармацевтичного
працівника
16.09 День винахідника і
раціоналізатора
17.09 День рятівника
17.09 День працівника лісу
24.09 День машинобудівника   
27.09 День туризму  
30.09 Всеукраїнський день
бібліотек  
30.09 Міжнародний день
перекладача (традиц.)

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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ПРАКТИКА
58 Кадровий роман
64 Професійна класифікація
73 1С для кадровика
84 Діловодство
91 Кваліфікаційні характеристики
96 Актуальна тема
102 Вебінар

кадровий роман

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Відповідальність підприємств за непрацевлаштування
працівника після звільнення за переведенням
Подія восьма.

Надуманий обов’язок
Після розмови з директором підприємства
Надія Олексіївна, керівник кадрової служби, залишала його кабінет у розгублено-здивованому
стані. Повертаючись довжелезними коридорами
адміністративного корпусу до свого робочого
місця кадровичка не могла зрозуміти, які почуття
переповнюють її зараз більше — прикрощі чи
здивування.
Прикрим було те, що підприємству довелося
скорочувати цілий відділ. Неприємно, звичайно,
але це був вимушений крок — так вирішили
інвестори. Проте підприємство попіклувалося,
щоб досвідчені працівники, з якими вони не
один пуд солі з’їли та випили не один літр кави,
не залишились без роботи.
Директор домовився з іншим підприємством,
що працівників, які потрапили під скорочення, там
приймуть залюбки. І ось тобі подяка — Ян Олегович (один із працівників ліквідованого підрозділу)
просто взяв та й не прийшов на нове робоче місце.
І це після того, як з ним все було узгоджено! І саме
цей нюанс її дивував…
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З вуст Надії Олексіївни мало не злетів влучний
український вислів «Та хай йому грець!», але вона
зрозуміла, що якщо навіть той «грець» стане докорами совісті Яна Олеговича, та все ж паперовий
«грець» доведеться розгрібати їй.
І розпочати цей процес потрібно з дзвінка до
кадрової служби партнерського підприємства,
адже якщо його директор вже написав Альберту
Едуардовичу, тоді, напевно, кадровики в курсі
справи.

З вуст Надії
Олексіївни мал
о не злетів
влучний україн
ський вислів
«Та хай
йому грець!»
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Кадровичка квапливо відшукала потрібні
номери телефонів, витягла необхідні папери,
пов’язані з переведенням працівників, і набрала
номер.
— Нарешті ви зателефонували, — почула у
відповідь на привітання Надія Олексіївна. — Чому
ви відразу не вийшли на зв’язок? Ми пішли вам
назустріч, а ваш працівник так непорядно вчинив!
Ситуація потребує негайного вирішення! Це ж
велика відповідальність, ви ж розумієте?..
…Сказати, що до потягу зі здивуванням Надії
Олексіївни додалось ще декілька переповнених
вагонеток із роздратуванням, — не сказати нічого…
— Колего, перепрошую, — стримуючи роздратування звернулась Надія Олексіївна до дивакуватої персони з моложавим голосом на тому
кінці слухавки. — Як до вас звертатися?
— Сніжана Ігорівна!
— Шановна Сніжано Ігорівно, я так само, як і ви,
здивована. Особливо враховуючи, що всі питання
з нашим працівником, що мав перейти до вас,
були вирішені. Заперечень не було. Так, ситуація
неприємна, проте цілком імовірна… Нам з вами
просто необхідно узгодити кілька документальних нюансів, — вже спокійно вела розмову Надія
Олексіївна. — Думаю, ми маємо такий досвід, —
з доброю усмішкою закінчила вона свою репліку,
розраховуючи, що таким чином прокладе місточок
порозуміння. Проте дарма…
— Так, досвіду мені не бракує — я вже три роки,
розумієте, три роки на кадрових посадах. Але таку
безвідповідальність зустрічаю вперше! — Сніжана
Ігорівна не побачила доброзичливих місточків,
і добре змащені самозакоханістю механізми її
самовпевненості почали розкручувати конфлікт з
новою силою. — Як ви можете вважати ситуацію
допустимою, коли ми тримаємо місце для вашого
працівника, а він не приходить працевлаштовуватись! Це ж яку відповідальність покладено на
підприємство!
— Яку? — зненацька перепитала Надія Олексіївна.
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Це ж яку відп
овідальність по
кладено на підпри мство!

— …Велику, —
розгублено, після майже півхвилинної
паузи, відповіла Сніжана Ігорівна. Її оперативна
пам’ять хаотично шукала аргументацію у своїх
численних файлах. Проте «велика відповідальність» — це був найпотужніший аргумент, який
змогла відшукати її операційка у трирічному архіві
досвіду молодої кадровички.
— Ну от і добре, що ми з’ясували межу відповідальності. Принаймні окреслили її кордони, — продовжувала наступ Надія Олексіївна,
паралельно підраховуючи, скільки разів кадровий досвід нової колеги вміститься у її майже
20-річний. — І щоб ці кордони залишились у
встановлених нами межах, ви, шановна Сніжано
Ігорівно, допоможіть мені тим, що оперативно
візьміться за оформлення тих наших колишніх
працівників, які вже надали вам документи на
працевлаштування. Я ж зі свого боку з’ясую,
які плани на майбутнє у винуватця ситуації —
вважаю це ключовим.
Після такої атаки операційка Сніжани Ігорівни, ще трохи «поміркувавши» та «пошнирявши»
спустошеними архівами, викинула білий прапор.
Молода кадровичка лише розгублено погодилась на пропозицію Надії Олексіївни. А та, не
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гаючи часу, вже розшукувала Яна Олеговича. Це
виявилось нескладно…
Ян Олегович наче очікував на дзвінок. Він довго
вибачався за ситуацію, виправдовуючись тим, що
такий вже в нього характер — прийняти рішення,
а потім сто разів передумати. Врешті-решт зізнався, що знайшов іншу роботу — гроші ті ж самі,
але добиратися ближче, і що вже завтра має вийти
на нове місце. Після сто першого вибачення Яна
Олеговича та уточнень Надії Олексіївни, чи прий
мають його на нову роботу з дещо невідповідним
записом у трудовій книжці, та позитивної відповіді
на це запитання розмову було завершено…
У принципі, як і вичерпано ситуацію…
Пізніше Надія Олексіївна мала ще одну розмову
зі Сніжаною Ігорівною. Однак перезавантажені
попередньою розмовою «програми» Сніжани
Ігорівни вже не чинили опір, а лише трохи «усміхались», спокійно «спостерігаючи» за розмовою.
Кадровики дійшли згоди, що відсутність прийняття
у зв’язку з переведенням одного працівника не
вплине на загальну ситуацію та на стосунки між
підприємствами. До того ж усі деталі з’ясовано.
Нові працівники були швидко оформлені, а для заповнення вільного робочого місця, яке «тримали»
для Яна Олеговича, Сніжана Ігорівна того ж дня, за
порадою Надії Олексіївни, розмістила оголошення
на сайті з працевлаштування та пошуку роботи…
Наступного дня, переглядаючи нову пошту,
Альберт Едуардович спершу трохи напружився,

Ян Олегови
ч довго виба
чався за сит
уацію…

коли знову побачив листа від Петра Михайловича, директора партнерського підприємства.
Однак за мить його кругленьке обличчя ще
більше округлилось від задоволеної усмішки:
«Шановний друже! За допомогою ваших працівників проблему із відсутністю звернення
вашого працівника для працевлаштування та
закриттям цієї вакансії вирішено. Дякую за
співпрацю!». І на додачу до листа зазначалося:
«…У вас працює чудовий керівник кадрової
служби».

Правовий коментар
* У разі такого
звільнення діють
обмеження для
окремих працівників, що встановлені статтею 184 КЗпП.
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Насамперед нагадаємо, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений
на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення
строку його чинності можуть бути
розірвані роботодавцем лише у випадках змін в організації виробництва та

праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації,
банкрутства або перепрофілювання
підприємства, скорочення чисельності
або штату працівників*.
Згідно зі статтею 492 КЗпП про
вивільнення працівників їх має бути
персонально попереджено не пізніше
ніж за два місяці. Законодавством не
передбачена ані форма, ані спосіб такого попередження. Тому згадане по-
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передження складається, але в довільній
формі. Зауважимо, що в разі виникнення
трудових спорів роботодавець повинен
мати докази, що працівників за два місяці було попереджено про їх вивільнення.
Варто також, щоб воно було складено
у двох екземплярах, один з яких зберігатиметься на підприємстві, а другий —
у працівника.
До закінчення двомісячного терміну з дня попередження звільнення
працівників з ініціативи роботодавця
на зазначених підставах без їх згоди не
допускається. Але в цей період трудовий
договір може бути розірвано за бажанням самого працівника. Це може бути
звільнення з інших підстав, а саме: за
власним бажанням, за згодою сторін
або у зв’язку з переведенням на інше
підприємство. Окрім цього, до закінчення
терміну попередження про звільнення
працівник може бути звільнений також
на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП.
Але в цьому випадку він має звернутися
до роботодавця з проханням про скорочення цього терміну.
Стосовно звільнення, про яке йдеться
у цій частині роману, нагадаємо, що
згідно із законодавством воно є підставою для припинення трудового договору
відповідно до пункту 5 частини першої
статті 36 КЗпП у зв’язку з переведенням на інше підприємство**.
І хоч умови припинення трудового договору на цій підставі законодавством чітко не врегульовано, на
практиці воно здійснюється за таким
порядком. За усталеною практикою
роботодавець, на підприємство якого
переводиться працівник, надає листзапит (лист-клопотання або інший
документ, що підтверджує його переведення) на підприємство, де той ще
працює. Такий лист може надсилатися
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поштою або видаватися працівнику на
руки. У тексті цього документа має
бути зазначено прохання звільнити
певного(-их) працівника(-ів) з роботи на
підставі переведення згідно з пунктом 5
статті 36 КЗпП. У майбутньому цей
документ буде підтвердженням того,
що між сторонами (підприємствами) є
погодження щодо звільнення/прийняття певного(-их) працівника(-ів).
Для уникнення непорозумінь та
трудових спорів у листі-запиті доцільно зазначати строк, в який просять
звільнити працівника(-ів). Це підтверджуватиме зобов’язання майбутнього
роботодавця прийняти на роботу цих
осіб у порядку переведення у вказаний у
документі термін.
Як визначено законом, таке припинення трудового договору проводиться за згодою працівника. Тому на ім’я
керівника підприємства, де працює
працівник, він має надати відповідну
заяву з проханням звільнити його з роботи за пунктом 5 статті 36 КЗпП.
На підставі цих документів, тобто за
погодженням керівника підприємства
на припинення з працівником трудового договору, видається наказ про
звільнення у зв’язку з переведенням
на інше підприємство. У цьому разі
працівникові виплачуються всі належні суми: заробітна плата, грошова
компенсація за невикористану відпустку***. І, звичайно, не слід забувати, що після підписання цього наказу
працівник має з ним ознайомитися.
Оскільки припинення трудового договору у зв’язку з переведенням оформлюється не за нормами переведення, а в
порядку звільнення, до трудової книжки
вноситься запис про звільнення у зв’язку
з переведенням, який відповідає формулюванню наказу.

** Детальніше
про переведення на інше підприємство див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 7/2017, с. 37.

*** За бажанням працівника
грошова компенсація за
невикористані
дні щорічних
відпусток
може бути
перерахована
на рахунок підприємства, на
яке він переводиться.
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****
Детальніше
про надання
повідомлення
про прийняття
працівників на
роботу див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 11/2015,
с. 64.
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Прийняття працівника на роботу
відбувається за тими ж правилами.
Тобто не в порядку переведення, а шляхом прийняття працівника на роботу.
На практиці таке прийняття здійснюється також на підставі заяви працівника з проханням прийняти його на
роботу в порядку переведення. Датою
його прийняття на роботу, а отже,
днем укладення нового трудового договору зазвичай вважається перший
робочий день після дня звільнення з попереднього місця роботи, якщо не було
обумовлено іншої дати. Якщо така
дата була обумовлена, то прийняття
здійснюється з цієї дати (п. 6 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9;
далі — Постанова № 9).
Зазначимо, що до початку роботи
працівника за укладеним трудовим договором відповідно до постанови КМУ
«Про порядок повідомлення Державній
фіскальній службі та її територіальним
органам про прийняття працівника на
роботу» від 17 червня 2015 р. № 413
підприємство подає повідомлення про
прийняття працівника на роботу. Ця
ситуація не є винятком, адже здійснюється саме прийняття працівника на
роботу ****.
Зважаючи на роз’яснення, що містяться в Постанові № 9, стає зрозуміло, що між звільненням та прийняттям
на роботу перерви бути не повинно.
Утім, так відбувається не завжди. Як,
наприклад, в описуваній ситуації, коли
працівник, звільнений з одного підприємства, так вчасно і не працевлаштувався
на інше.
Якщо в листі-запиті не були обумовлені дати звільнення/прийняття
працівників, прийняття їх на роботу

може відбуватися в зручний для них
час, тобто навіть через значний проміжок часу. Тому на початковому етапі,
в період погодження між керівниками
підприємств, у листі-запиті варто чітко вказати термін, протягом якого діятиме зобов’язання нового роботодавця
щодо прийняття цих осіб на роботу.
Зауважимо, що частиною п’ятою
статті 24 КЗпП передбачено, що особі,
запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, за погодженням між керівниками підприємств,
не може бути відмовлено в укладенні
трудового договору. А отже, не можна відмовляти особі, яка звернулася
для працевлаштування. Проте в даній
ситуації працівник так і не з’явився на
нове місце роботи для укладення трудового договору.
Нагадаємо, що під час прийняття
особа зобов’язана надати роботодавцю
певний перелік документів. Так, відповідно до частини другої статті 24
КЗпП ними є паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудова
книжка (за умови, що ця особа буде
основним працівником), а у випадках,
передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я.
Окрім цього, така особа також надає
довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків,
військовий квиток або посвідчення про
приписку до призовної дільниці (для
військовозобов’язаних і призовників)
тощо. І навіть у разі звернення особи для працевлаштування (написання
заяви про прийняття на роботу), але
за відсутності необхідних під час прий
няття документів, на думку автора,
прийняття на роботу цієї особи не
може бути здійснене.
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Щодо відповідальності, яку покладено на підприємства, що погодили звільнення/прийняття працівника, слід зазначити таке. Якщо за їх погодженням
працівник в обумовлений у листі-запиті
термін мав звернутися на підприємство
для працевлаштування, але цього не
зробив, вважати це відмовою роботодавця в укладенні трудового договору з
цим працівником немає підстав. А отже,
підприємство не нестиме відповідальності за відсутність такого працівника
серед прийнятих. Якщо звільнення відбувалося з дотриманням усіх правил,
які зазначалися вище, то запитань до
підприємства, яке звільнило працівника,
не виникне.
У разі працевлаштування не на те
підприємство, з яким було досягнуто

домовленість (як зазначено в цій події роману), для коректного внесення
запису до трудової книжки підстава
для звільнення може бути змінена на
звільнення за угодою сторін. Разом з
тим підставу для звільнення можна
залишити ту саму, однак виправити
назву підприємства. За умови надсилання підприємством, яке працівник обрав для переведення, листа про
звільнення за переведенням на підприємство, з якого він звільняється,
формулювання наказу та запису до
трудової книжки можна відкоригувати відповідно до назви цього підприємства. У такому разі працівник
має ініціювати це сам та звернутися
до колишнього роботодавця з таким
проханням.

P. S.
Надія Олексіївна цей робочий ранок вирішила почати… із запашного горнятка кави. Як не дивно,
і на відміну від чималої кількості працівників, які заздалегідь приходили на підприємство раніше,
щоб приділити 10 хвилин ранковій кавовій процедурі в колі колег, кадровичка кавоманством не
зловживала. Особливо коли перетинала поріг робочого кабінету. Наче переступаючи невловиму
межу, Надія Олексіївна відразу включалась у паперово-дзвінково-кадровий процес, який на такому
великому підприємстві був просто нескінченним. Але не цього ранку…
Великі справи були завершені, дрібні не потребували негайного втручання, суттєвих змін з
персоналом не передбачалося — усе увійшло в спокійний поточний робочий ритм. Тому горнятко
кави було саме на часі.
Надія Олексіївна поринула в духмяні кавові аромати. Перші кілька ковтків додали нотки романтичності до спокійного доброго ранку. І навіть телефонний дзвінок не порушив цієї ідилії. З легкою
усмішкою на вустах кадровичка підняла слухавку і протяжно вимовила: «А-л-л-о». Як раптом на
тому кінці почувся голос Сніжани Ігорівни:
— Доброго ранку, Надіє Олексіївно…
«Ну от і посмакувала я кавою», — подумала у відповідь кадровичка. Кого-кого, але Сніжану
Ігорівну вона хотіла б чути в ці хвилини найменше…
— Я перепрошую… Надіє Олексіївно… Мені потрібна ваша допомога. Справа в тому, що в нас
на підприємстві така специфіка роботи, що майже весь персонал працює за комп’ютерами. Самі
розумієте — розрахунки, креслення. І ось постало питання про додаткові відпустки за таку роботу,
бо вона ж вважається шкідливою. А я з таким не стикалась у своїй практиці, та й у законодавстві
з цим питанням щось не можу розібратися… А у вас такий досвід…
Надія Олексіївна зробила ще один ковток, ледь помітно усміхнулась, відкинулась на спинку
крісла і подумала: «Яка ж смачна сьогодні кава…».
— Так, я допоможу вам, — відповіла Надія Олексіївна.
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Професіограми,
стандарти та профілі
посад: у чому різниця?
У попередньому номері журналу було розглянуто різновиди та порядок
складання посадових (робочих) інструкцій та різницю між ними й
кваліфікаційними характеристиками. Статус згаданих описів посад
нормативно найповніше врегульований в Україні, і саме їх найчастіше
використовують кадровики в роботі для визначення та розподілу
функціональних обов’язків між різними професійними категоріями
працівників, а також з метою встановлення кваліфікаційних вимог до них.
Разом з тим на різних підприємствах, в організаціях і установах можуть
розроблятися та використовуватися інші види описів професій та посад,
статус яких на цей час нормативно врегульований менше.
Найпоширенішими серед них є професіограми, профілі посад та різні
стандарти, які й розглянемо далі детальніше

Професіограми
На сьогодні нормативно закріплене визначення поняття «професіограма» відсутнє, але
в широкому розумінні під цим терміном слід
розуміти «опис професії». Такі описи можуть
розроблятися як різними дослідниками у
сфері професіографії праці науково-дослідних
установ, так і фахівцями з управління персоналом великих підприємств або консалтингових
фірм. Існують різноманітні види професіограм,
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які можуть розроблятися за результатами
різних видів діяльності, пов’язаних із вивченням певних аспектів праці, наприклад, у сфері психології праці, ергономіці, інженерній
психології тощо. У зв’язку із зазначеним професіограми можуть бути різними за змістом,
структурою, обсягом, ступенем деталізації
тощо. Наприклад:
 узагальнені та скорочені професіограми
розробляють переважно з метою професійної
орієнтації учнів та випускників шкіл (додаток 1);
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 складні та детальні професіограми призначені в основному для професійного відбору
на вакантні посади за певними професіями або
для розробки та введення нових посад (робочих
місць) за певними професіями (додаток 2).
Зазвичай у професіограмах здебільшого
приділяють увагу вимогам до особистих якостей працівника за певною професією й менше
зосереджується увага на детальних завданнях
та обов’язках, передбачених для певної професії, та на формальних кваліфікаційних вимогах
до певних працівників.
У свою чергу вимоги до особистості працівника переважно поділяють на:
 медико-фізіологічні, тобто вимоги до
стану здоров’я та окремих фізіологічних якостей, які необхідні для виконання робіт за певною професією;
 психологічні (або психолого-педагогічні в разі професійної орієнтації школярів),

тобто вимоги до особливостей психологічного стану, інтересів, здібностей та схильностей
працівників, які були б корисними для досягнення ними найвищої результативності
та якості в роботі.
Часто згадану частину професіограми називають «психограмою», під якою розуміють
визначення та опис якостей особистості, необхідних для успішного виконання певної трудової діяльності, які в науково-методичній та
практичній літературі зазвичай називають професійно важливими якостями (далі — ПВЯ).
Якщо в подальшому вимоги, що встановлюються професією до особистих якостей
працівників, збігаються з особистими якостями
та станом здоров’я реальних кандидатів на
роботу за певною професією або кандидатів
для професійного навчання, можна робити
висновки (з урахуванням і інших чинників)
про професійну придатність таких кандидатів.
Додаток 1

Приклад узагальненої професіограми юриста
Домінуючі види діяльності:
 консультування осіб, які потребують юридичної допомоги (правова допомога, довідковоінформаційна робота із законодавством із застосуванням технічних засобів);
 вивчення законів, підзаконних актів, нормативно-правових актів, міжнародних договорів,
використання їх на практиці;
 складання юридичних документів, контрактів, актів (договорів, ліцензій) майново-правового
характеру, сприяння в їх оформленні;
 тлумачення законів;
 контроль за дотриманням законності (правове регулювання соціальних норм і відносин);
 здійснення методичного керівництва правовою роботою на підприємстві;
 створення архіву судових і арбітражних справ;
 участь у процесі законотворчості (розробка проектів законів і правових документів);
 забезпечення правового захисту громадян, організацій, держави;
 вивчення правової практики зарубіжних колег;
 правова пропаганда;
 участь у судових процесах.
Професійно важливі якості, що забезпечують успішність здійснення професійної діяльності:
 логічне, аналітичне мислення;
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Закінчення додатка 1
 вербальні здібності (уміння правильно та зрозуміло висловлюватися);
 високий рівень розвитку мислення (володіння науковими поняттями та здатність сприймати
й розуміти різні терміни);
 високий рівень розвитку концентрації та стійкості уваги (здатність протягом довгого часу
зосереджуватися на певному виді діяльності);
 високий рівень розвитку короткочасної та довготривалої пам’яті;
 вербальні здібності (уміння правильно й зрозуміло висловлюватися);
 здатність переконувати.
Особисті якості: організованість; акуратність; упевненість у собі; ерудованість; чесність і порядність; відповідальність; об’єктивність; комунікабельність; хороша інтуїція; емоційно-психічна
працездатність.
Якості, що перешкоджають здійсненню професійної діяльності:
 відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 нерішучість;
 невміння швидко приймати рішення;
 нечесність;
 нездатність глибоко осмислювати те, що відбувається;
 безпечність;
 погана дикція.

Додаток 2

Приклад детальної професіограми водія автотранспортних засобів

(витяг з розділу щодо професійно важливих якостей)
<...>
 професійний досвід, спеціальна підготовка;
 висока здатність до швидкого переключення, гнучкість психічних процесів (відсутність рис
ригідності, інертності в мисленні, емоціях і моториці);
 оперативність, швидкість реакцій, автоматизм навиків водіння, хороша просторова орієнтація,
спритність і гнучкість рухів, відсутність «загальмованості», дефектів слуху та зору;
 обачність, кмітливість тощо;
 обов’язковість, відповідальність, почуття обов’язку, старанність;
 високий вольовий контроль емоцій, їх стабільність, врівноваженість без ознак фіксації на
негативних переживаннях, вразливості, дратівливості, збудливості, мстивості;
 уважність, точність, зібраність і акуратність, здатність тривалий час концентрувати увагу;
 фізична та психічна витривалість тощо.
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Профілі посад
Профілі посад (трапляються й альтернативні
назви цих видів описів посад: наприклад, модулі
посад) розробляються на деяких підприємствах
насамперед з метою підбору персоналу на вакантні посади. Метою профілів посад є надання
детальної інформації щодо реально існуючих посад з акцентуванням уваги на найбільш доцільних
для певної посади ПВЯ можливих кандидатів для
зайняття цих посад, а також на інших специфічних
вимогах до них, які зазвичай виходять за межі
посадової інструкції.
Структура, зміст, деталізація тощо профілів
посад нормативно не визначені, тому можуть
бути найрізноманітнішими залежно від корпоративної культури та політики підприємства, його
розмірів, виду економічної діяльності тощо. Зауважимо, що на багатьох підприємствах для цілей
підбору персоналу можуть використовуватися
лише детальні посадові інструкції без розробки
профілів посад. Разом з тим у профілях посад
на відміну від посадових інструкцій детально
описують ПВЯ для конкретної посади. Замість
ПВЯ у профілях посад можуть також застосовуватися такі характеристики, як необхідні знання,
уміння, навички (далі — ЗУН) або компетенції.
При цьому під компетенцією переважно розуміється інтегральна якість, яка поєднує в собі
знання, професійні навички та особистісні якості
людини, необхідні для своєчасного та якісного
виконання завдань та обов’язків за певною професією на конкретній посаді та на конкретному
підприємстві.
Якщо порівняти профіль посади з професіограмою, можна дійти висновку, що хоча ці види описів
професій і посад можуть бути багато в чому схожі,
однак профіль посади більш детально й конкретно
відображає специфіку діяльності підприємства.
Наприклад, у профілі посади можуть бути визначені вимоги до місця проживання працівника (щоб
забезпечити можливість його своєчасного виходу
на роботу), статі та віку (з метою забезпечення
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Структура, зміст, деталізація
тощо профілів посад нормативно не
визначені, тому можуть бути найрізноманітнішими залежно від корпоративної культури та політики
підприємства, його розмірів, виду
економічної діяльності тощо
його можливості ефективно працювати в складі
вже існуючої команди) або вимоги до володіння
певними іноземними мовами (що може бути характерним для підприємств з часткою іноземного
капіталу). Звичайно, такі вимоги будуть відсутні у
професіограмах, які, як правило, розробляються
загалом для певної професії, тобто без урахування
специфіки роботи в конкретних умовах.
Для розробки профілю посади працівнику
служби управління персоналом рекомендується з’ясувати такі питання (у взаємодії з керівниками структурних підрозділів, досвідченими
фахівцями за певною професією та іншими
експертами з окремих питань — психологами,
юристами, медичними працівниками тощо):
 назву посади та передбачені для неї основ
ні та можливі додаткові завдання й обов’язки;
 які освітньо-кваліфікаційні та інші спеціальні вимоги встановлено до працівників
відповідно до чинних законодавчих та інших
нормативних документів;
 які передбачені ПВЯ, ЗУН, компетенції;
 основну мету роботи, що є предметом
праці, та критерії оцінювання якості й ефективності праці;
 спосіб виконання роботи або який застосовується технологічний процес;
 підстави для виконання роботи (нормативна та виробнича документація);
 умови виконання роботи (територіальні,
гігієнічні, естетичні);
 організація праці (графік роботи, трудові
зміни, час відпочинку);
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 взаємозв’язки за посадою;
 інтенсивність праці;
 ступінь небезпеки або шкідливості праці;
 система винагороди за працю, додаткові
стимули або мотивація (зарплата, премії, суспільне визнання тощо);
 обмеження для виконання роботи за певною посадою (адміністративно-правові, географічні, політичні, медичні, суспільні тощо).
Під час розробки профілю посади слід також враховувати, що чинним законодавством
можуть бути заборонені додаткові вимоги для
прийняття на роботу (щодо віку, статі, політичних переконань, медичного огляду тощо),
тому бажано відповідні вимоги у профілях
посад вказувати як рекомендаційні або як такі,
що надають певні переваги для кандидатів у
разі прийняття на роботу за конкурсом. Хоча,
з іншого боку, профілі посад, на відміну від посадових інструкцій, як правило, не доводяться
до відома працівників або кандидатів на посади під підпис, тому на практиці їх дуже важко
застосовувати в суді як докази дискримінації
під час прийняття на роботу.
Для ефективного застосування профілів
посад з метою управління персоналом на деяких підприємствах розробляються паралельні
документи: профілі кандидатів на посади, які
застосовуються у процесі підбору кандидатів
на вакантні посади, та профілі працівників,
які використовуються під час атестації або
іншого оцінювання роботи наявного персоналу.
Ці документи можуть розроблятися у вигляді
анкет або інших документів, структура яких
відповідає структурі профілю посади, що дає
можливість порівнювати згадані документи.
Тобто в цьому випадку порівняються вимоги,
встановлені для певної посади щодо необхідних
ПВЯ, ЗУН, компетенцій тощо, з відповідними
характеристиками кандидата на посаду або
працівника, який вже працює.
Для цього спочатку застосовуються спеціальні методики для виявлення особистих
характеристик певної особи (інтерв’ювання,
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Під професійним стандартом
зазвичай розуміють систему норм
(правил, вимог тощо), які
регулюють діяльність за певною
професією
анкетування, тестування тощо). Потім визначається рівень відповідності цих характеристик
характеристикам, вказаним для певної посади,
для чого також можуть застосовуватися спеціальні методики (наприклад, на основі бальної
системи), а також розроблятися й застосовуватися спеціальне програмне забезпечення,
яке дає змогу автоматизувати процеси підбору
необхідного персоналу в разі великої кількості
наявних кандидатів та вакантних посад. Це
допомагає дійти правильних висновків щодо
відповідності певного кандидата конкретній
посаді або стосовно його переваг чи недоліків
порівняно з іншими кандидатами. У зв’язку з
цим профілі посад можуть також містити як
обов’язкові вимоги до певних характеристик
кандидатів на посади, так і характеристики,
що надають їм певні переваги? в разі якщо
характеристики одразу кількох кандидатів
відповідають цим обов’язковим вимогам
(додаток 3).

Професійні та освітньо-професійні
стандарти
Під професійним стандартом зазвичай
розуміють систему норм (правил, вимог тощо),
які регулюють діяльність за певною професією. Такі норми можуть стосуватися як усього
комплексу характеристик професійної діяльності, так і її окремих складових: наприклад,
робочих функцій працівника, виконання ним
окремих операцій, його ПВЯ, рівня кваліфікації,
освіти тощо.

Кадровик України
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Додаток 3
Приклад профілю посади бухгалтера (з дипломом спеціаліста)
(витяг)
Розділи

Визначення, вимоги та характеристики

Повна назва посади

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста), код КП* 2411.2

Місце посади в оргструктурі підприємства

У складі бухгалтерії підприємства, в якій працює три працівники.
Безпосередній начальник — головний бухгалтер підприємства

Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність за посадою

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV

Вік працівника

Рекомендовано: 22–40 років, бажано 25–30

Стать працівника

Бажано: жіноча

Зовнішній вигляд

Обов’язково: акуратний, діловий стиль одягу

Усне мовлення

Бажано чітке, нешвидке

Вимоги згідно з кваліфікаційною
характеристикою

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера I категорії — не менше двох років.
Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за
професією бухгалтера II категорії — не менше двох років
<…>

Попередній досвід роботи для прий
няття на посаду

Обов’язковий: не менше одного року. Бажаний: не менше трьох
років

Основні посадові обов’язки та
завдання

Самостійний облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів
та витрат згідно із заведеною на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку <…>

Необхідні професійні знання

Нормативних, методичних та інших керівних матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності <…>

Додаткові знання

Обов’язкові: рівень користувача ПК (програми MS Word, MS
Excel, MS Access, 1С:Бухгалтерія).
Бажані: програми Intuit QuickBooks; Sage CPAClient Checkbook;
AuditWare

* Тут і далі КП — Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
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Закінчення додатка 3
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Знання мов

Обов’язкові: українська, російська.
Бажані: англійська

Умови праці

Робоче місце в адміністративному офісі підприємства, у кабінеті
на дві особи, оснащено ПК та необхідними периферійними пристроями <…>

Стимулювання праці

Рівень заробітної платні: 5000-7000 гривень на місяць (з урахуванням премій) для бухгалтера ІІ категорії, наявність великої кількості підприємств-партнерів, що полегшує в разі успішної роботи
просування протягом кількох років на посаду головного бухгалтера підприємства або «горизонтальне» просування на посади з
більш високим рівнем заробітної плати, в т. ч. за кордоном
<…>

Сімейний стан

Без особливих вимог, але із забезпеченням можливості перебування у службових відрядженнях (можливо до 12 разів на рік
упродовж 3-7 діб)

Професійно важливі якості

<…>
 професійна компетенція;
 уміння швидко та правильно рахувати;
 уміння аналізувати числа, в т. ч. у їх динаміці;
 розуміння суті виробничих процесів;
 підприємливість;
 комунікаційні здібності, вміння працювати в складі команди;
 вміння зберігати комерційну таємницю, чесність, лояльність;
 емоційна витриманість, наполегливість, стійкість до монотонії
та нервово-психічних навантажень <…>

Медичні застереження

Поганий зір, шкірно-дерматичні хвороби, захворювання нервової
системи

Місце проживання працівника

З урахуванням можливості в окремих випадках самостійного проїзду від фактичного місця постійного проживання до місця роботи
протягом не більше однієї години

Кадровик України
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Зазвичай професійні стандарти розробляються представниками певної галузі економіки,
об’єднаннями роботодавців, професійними
асоціаціями тощо, які добре обізнані зі специфікою діяльності за конкретними професіями
та з фактичними вимогами ринку праці до відповідних працівників.
Із професійними стандартами тісно пов’язані
освітньо-професійні стандарти (освітні стандарти) або стандарти професійної підготовки. Такі
стандарти зазвичай містять вимоги до процесів
підготовки певних спеціалістів (наприклад, навчальних планів, методик навчання, предметів,
знань, систем оцінювання тощо). Основною
метою цих стандартів є забезпечення відповідності випускників професійних навчальних
закладів вимогам професійних стандартів.
Тому освітньо-професійні стандарти, як правило, враховують вимоги професійних стандартів
та розробляються представниками професійної освіти за участю представників роботодавців.
Основним законодавчим актом в Україні,
який регулює процес стандартизації, є Закон
України «Про стандартизацію» від 5 червня
2014 р. № 1315-VII. Згідно зі статтею 5 цього
Закону об’єктами стандартизації є, серед іншого,
правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію,
персонал, системи управління. Також в Україні
здійснюється розробка різних освітньо-професійних стандартів відповідно до постанови КМУ
«Про розроблення державних стандартів вищої
освіти» від 7 серпня 1998 р. № 1247 (далі — Постанова № 1247).
У стандартах міститься значний обсяг інформації, яка може бути корисною не тільки
для освітян, а й для фахівців з управління персоналом на підприємствах. Зокрема, в процесі
відбору кандидатів на певні посади вони можуть
допомогти визначити:
 якими знаннями та вміннями володіє певний кандидат на посаду на основі його документів про освіту або резюме, та дійти попереднього
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Із професійними стандартами
тісно пов’язані освітньопрофесійні стандарти (освітні
стандарти) або стандарти
професійної підготовки

висновку щодо їх відповідності конкретним
завданням та обов’язкам за вакантною посадою;
 чи передбачено вид економічної діяльності, тобто в стандарті можуть вказуватися конкретні види економічної діяльності, до
яких можуть належати підприємства, установи,
організації, де може працювати відповідний
фахівець. Наприклад, бакалавр з туризму (додаток 4) може працювати на підприємствах та в
установах у таких видах економічної діяльності,
як транспорт, державне управління тощо;
 на яких конкретно посадах згідно з КП
може працювати кандидат тощо.
Найбільше практичне значення для кадровиків має так звана освітньо-кваліфікаційна
характеристика (далі — ОКХ) випускника вищого навчального закладу, яка є складовою
відповідного галузевого стандарту вищої освіти.
Згідно з додатком до Постанови № 1247 в ОКХ
встановлюються вимоги до освітнього рівня та
галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності, а саме вказуються:
 професійне призначення та умови використання випускників вищих навчальних закладів
певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного
рівня;
 освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів, тобто система
виробничих функцій, типові завдання під час їх
діяльності та уміння, необхідні для вирішення
цих завдань;
 вимоги до атестації освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних
закладів.
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Приклад ОКХ бакалаврів фахового спрямування «Туризм»

Додаток 4

(витяги)
<…>
2. Галузь використання.
<…>
2.2. Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за КВЕД ДК 009:2010:
Секція I «Транспорт».
Розділ 61 «Водний транспорт».
Група 61.1 «Морський транспорт закордонного і каботажного плавання».
Клас 61.10 «Морський транспорт закордонного і каботажного плавання».
Підклас 61.10.1 «Діяльність морського пасажирського транспорту».
Розділ 63 «Допоміжні транспортні послуги».
Група 63.3 «Туристичні агентства та бюро подорожей».
Клас 63.30 «Туристичні агентства та бюро подорожей».
Підклас 63.30.0 «Туристичні агентства та бюро подорожей».
Секція L «Державне управління».
Розділ 75 «Державне управління».
Група 75.1 «Державне управління загального характеру в економічній та соціальній галузі».
<…>
3. Визначення термінів.
<…>
Виробнича функція (трудова, службова) — коло обов’язків, які виконує фахівець відповідно до
займаної посади та які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.
Виробничі функції поділяються на проектувальну, організаційну, управлінську, виконавську та технічну
функції.
Проектувальна функція (проектно-конструкторська) — здійснення цілеспрямованої послідовності
дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації, необхідної для впровадження
та використання об’єктів і процесів.
<…>
5. Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння щодо їх вирішення.
5.1. Відповідно до посад, які можуть займати випускники вищого навчального закладу, вони здатні
виконувати виробничі функції (здійснювати певні типи діяльності) та типові для даної функції завдання
діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь.
5.2. Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник
вищого навчального закладу, визначені в додатку 1 (не наводиться).
<…>
6. Здатність вирішувати проблеми та завдання соціальної діяльності й уміння, що є відображенням
наявності цих здатностей.
6.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми та завдання
соціальної діяльності й системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.., визначені в додатку 2 (не наводиться).
<…>
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Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

робота зі штатним розписом

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата та управління персоналом» (ЗУП). У цій
статті розглянемо роботу зі штатним розписом у ЗУП та зупинимося на її
відмінностях у конфігураціях «1С:Управління виробничим підприємством»
(УВП) та «1С:Управління торговельним підприємством» (УТП)
Продовження. Початок у № 4–6/2017

Робота зі штатним розписом у ЗУП
Робота зі штатним розписом полягає у введенні
документів, які під час проведення утворюють
записи у відповідні регістри, у подальшому аналізі даних цих регістрів та отриманні звітності,
що базується на записах у регістрах. У ЗУП є два
напрями роботи зі штатом організації/підприємства — управлінський та регламентований. Для
роботи з управлінським штатом призначені документи «Зміни кадрового плану», для регламентованого штатного розпису — документи «Зміни
штатного розпису». Спочатку розглянемо роботу
з регламентованим обліком штатного розпису.
На робочому столі на закладці «Кадровий
облік» є два пункти: «Штатний розпис» та «Зміни
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штатного розпису» (їх можна також знайти в
загальному меню «Кадровий облік організації»).
Пункт меню «Штатний розпис» — це не доступ
до документів (як можна припустити), а доступ
до списку однойменного регістру відомостей.
Дані до цього регістру вносяться документами
«Зміни штатного розпису», роботу з якими й
розглянемо передусім.
Пункт меню «Зміни штатного розпису» відкриває список документів під такою ж назвою.
Слід мати на увазі, що всі зміни штатного розпису
мають вноситись за допомогою нового однойменного документа. Якщо внести необхідні
правки до існуючого документа, це може призвести до викривлення даних попередніх періодів.
Існує два варіанти внесення змін до штатного розпису. Можна створити новий документ,
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Рисунок 1

в якому вказати нові значення щодо штатних
одиниць*. Інші дані залишаться незмінними: до
бази даних будуть внесені відомості стосовно
нових значень. Друкована форма документа буде сформована за даними із документа
«Штатний розпис», що не відповідатиме змінам
до нього. Звичайно, з такої ситуації можна знайти вихід. Для цього необхідно сформувати звіт
«Затверджений штатний розпис» на потрібну
дату, однак за цією схемою під час роботи
потрібно буде виконати зайві дії.
Другий варіант полягає в тому, щоб ввести
повний штатний розпис, який діятиме з дати
документа «Зміни штатного розпису». Для
полегшення роботи можна скопіювати попередній документ і вже в новому відредагувати
потрібні дані.
Отже, створимо новий документ «Зміни
штатного розпису» (рисунок 1). За замовчуванням у всіх нових документах проставляється
поточна дата. Під час проведення такого доку* Нагадаємо, що такі зміни вбік збільшення призведуть до
заповнення цих одиниць, тобто з’являться вакансії, а їх зменшення — до скорочення чисельності або штату працівників підприємства.
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мента йому також буде присвоєний поточний
час, тому будьте уважні. В одній з попередніх
статей ми вже розглядали важливість дотримання черговості документів на осі часу: тобто
одні документи повинні мати дату та час, які
передуватимуть даті та часу інших. Наприклад,
дата звільнення працівника не може передувати
даті прийняття його на роботу.
Розглянемо вміст документа «Зміни штатного розпису». Спочатку рекомендовано запов
нити пункт «Організація». Якщо в настройках
користувача заповнено пункт «Основна організація» для автоматичного внесення до документів, то під час створення нового документа
пункт «Організація» буде заповнений з цих
даних. Якщо документ створено за допомогою
копіювання, дані в цей пункт будуть скопійовані. Реквізит «Відповідальний» в будь-якому
випадку заповнюється згідно з настройками
користувача (пункт «Основний відповідальний»). Якщо ви копіюєте документ іншої організації, вам доведеться уважно порівнювати
підрозділи в табличних частинах нового документа, оскільки підрозділи, вказані в новому
документі, відповідають тій організації, яка була
джерелом копіювання. Якщо цього не зроби-
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ти, під час проведення документа програма
видасть перелік помилок, пов’язаних з цією
ситуацією (рисунок 2). Доведеться повністю
переглянути табличну частину, кожний рядок —
навіть якщо ви бачите назву підрозділу, який є
як в одній організації, так і в другій, адже для
програми це два різних підрозділи.
Документ має дві табличні частини —
«Штатні одиниці» та «Надбавки» (містяться
на різних закладках). Таблична частина «Штатні
одиниці» містить таблицю з такими колонками:
 підрозділ (елемент регламентованого
довідника «Підрозділи організацій»);
 посада (елемент регламентованого довідника «Посади організацій»);
 кількість ставок. До цієї колонки можна
внести як конкретне значення (за допомогою цифр на клавіатурі), так і змінювати його
за допомогою стрілок ↑↓. При цьому кожне
натискання на стрілку складатиме 0,5 відносно
значення, введеного з клавіатури. Тобто якщо
значення було порожнім (дорівнювало 0), то
натискання стрілки ↑ («вгору») призведе до
появи значення 0,5, потім 1, 1,5 тощо. Якщо з
клавіатури було, наприклад, введено значення
1,3, натискання стрілки ↓ («вниз») призведе до
появи значень 0,8; 0,3; 0 («нуль» з’являється
тому, що значення не має бути від’ємним);
 показник «в тому числі створено нових
робочих місць» заповнюється за необхідності;
 мінімальна та максимальна тарифна
ставка. Ця колонка заповнюється відповідними даними, якщо працівникам, які обіймають
однакові посади, встановлені різні посадові

оклади (тарифні ставки). Якщо «вилки» окладів
немає, дублюємо дані мінімального та максимального розмірів. Мається на увазі, що якщо
для посади встановлено фіксований оклад для
всіх працівників, слід вказати однакове значення для мінімальної та максимальної ставки. Якщо ж для посади можливі різні ставки,
вказуються різні значення для мінімальної та
максимальної ставки. І під час прийняття на
роботу (або кадрового переміщення/переведення) програма аналізуватиме значення
тарифної ставки в документі прийняття (переміщення) на відповідність заданій мінімальній
та максимальній ставці;
 вид тарифної ставки. У цій колонці вказується одне з можливих значень: місячна,
денна, годинна. Розширення цього переліку
неможливе. Згаданий реквізит є обов’язковим
для заповнення;
 валюта тарифної ставки. Цей реквізит
також обов’язковий для заповнення. Програма не
контролює відповідність вказаної валюти валюті
регламентованого обліку, тому відповідальність
за цей контроль покладається на користувача.
Існує нюанс з визначенням валюти посадового
окладу (тарифної ставки). Користувача може
ввести в оману думка, що якщо в настройках програми він поставить позначку «Використовувати
нарахування у валюті» і «Перевірка штатного
розпису», то програма контролюватиме в тому
числі відповідність валюти штатного розпису і
кадрових документів. Насправді контролюватиметься лише відповідність числового розміру
посадового окладу (тарифної ставки), а контролю
Рисунок 2
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Рисунок 3

Рисунок 4

відповідності валют не буде. Тож зверніть увагу
на цей факт;
 графік роботи. Це елемент довідника
«Графіки роботи». Якщо кількість ставок відрізняється від 0 — реквізит обов’язковий до
заповнення.
Якщо потрібно скасувати попередньо запов
нені дані (тобто раніше, наприклад, у штатному розписі була передбачена одиниця для
якоїсь посади, а тепер її потрібно скасувати),
у документі слід зазначити посаду і для неї не
вказувати кількість одиниць (тобто кількість
одиниць має дорівнювати нулю). Друкована
форма штатного розпису буде виведена тільки
для тих рядків, в яких вказано кількість одиниць, що не дорівнюють нулю.
Слід також бути уважним під час зазначення даних щодо розмірів мінімальної та максимальної тарифної ставки. Якщо поставити
позначку в пункті настройок для організації
«Перевірка штатного розпису» і в документі
«Зміни штатного розпису» не вказати діапазон
мінімальної та максимальної тарифної ставки,
може виникнути помилка під час прийняття на
роботу (або кадрового переміщення). Програма
контролюватиме значення тарифної ставки на
відповідність такому правилу: розмір ставки
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більше (або дорівнює) мінімальної та менше (або
дорівнює) максимальної ставки. Тому навіть якщо
у штатному розписі зазначити лише мінімальну
ставку (наприклад, 5000), програма перевірятиме
дуже абсурдну умову: значення ставки під час
прийняття на роботу має бути ≤ 5000 та одночасно ≥ 0. Це стосується контролю відповідності
кадрових документів чинному штатному розпису.
Наведений приклад демонструє, що користувач
програми має контролювати свої дії.
Із вищевказаного випливає й інше правило:
можна вказати лише розмір максимальної
тарифної ставки, тобто значення мінімальної
може бути нульовим. Така умова програмою
може бути оброблена коректно.
Приклад заповненої табличної частини
«Штатні одиниці», коли одиницю скасовуємо,
наведено на рисунку 3.
На рисунку 4 представлено приклад цієї ж
заповненої табличної частини, але для одиниці
вказано точний розмір тарифної ставки.
Приклад заповненої табличної частини
«Штатні одиниці», коли для одиниці дозволені
різні розміри мінімальної та максимальної
ставки, наведено на рисунку 5.
На рисунку 6 наведено приклад заповненої табличної частини «Штатні одиниці», коли
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Рисунок 5

Рисунок 6

неправильно вказано максимальний розмір
ставки. Під час прийняття на роботу, якщо
встановлено контроль штатного розпису, програма не дозволить зробити жодної дії для
цієї посади.
Розглянемо табличну частину (закладку)
«Надбавки». У ній також для комбінації «Під
розділ – посада» може бути встановлено надбавку. У ЗУП вже є вбудовані види надбавок,
які зберігаються в окремому об’єкті системи під
назвою «План видів розрахунку». На даний час
(станом на травень 2017 р.) вбудовані елементи
плану видів розрахунку «Основні нарахування
організації» доступні в разі додавання в табличну

частину «Надбавки» в документі «Зміни штатного
розпису».
Іноді виникає запитання: я додавав свої
плани видів розрахунку, але чомусь під час
введення надбавок до штатного розпису вони
не відображаються? Справа в тому, що під час
додавання надбавок до штатного розпису список планів розрахунку «Основні нарахування
організації» відкривається з певним відбором
(рисунок 7).
По-перше, це відбір за умовою, що цей план
видів розрахунку не заліковується в норму
часу. Другий відбір такий: спосіб розрахунку
повинен міститися в такому списку:
Рисунок 7
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 за місячною тарифною ставкою в днях;
 за місячною тарифною ставкою в годинах;
 за денною годинною ставкою;
 за годинною тарифною ставкою;
 відсотком;
 доплата за вечірні години;
 доплата за нічні години;
 фіксованою сумою;
 довільна формула;
 за годинною тарифною ставкою помножити на відсоток;
 донарахування від зворотного;
 доплата до мінімальної заробітної плати.
Зазвичай достатньо списку, що вже вбудований до програми. Але не слід остерігатися
створювати свої плани видів розрахунку.
Основні принципи під час створення нового
плану видів розрахунку полягають в наступному.
Якщо необхідний вам план можна створити на
базі існуючого, створюйте новий план видів розрахунку методом копіювання того, який найбільш
задовольняє ваші вимоги — так ви припуститеся
меншої кількості помилок.
Також потрібно визначитися, чи має цей
план видів розрахунку розраховуватись незалежно від інших видів нарахувань. Якщо так, у
послідовності розрахунку потрібно встановити
варіант «Первинне нарахування». Якщо ні — слід
обрати рівень залежності: перший, другий або
третій. Тобто якщо це залежність першого рівня,
можна вказати базу нарахувань для цього рівня
(обчислення цього нарахування залежатиме від
певних видів розрахунку, вказаних на закладці
«Інше»). На цій закладці є кілька таблиць: «Базові
розрахунки», «Провідні розрахунки», «Є базою
для…», «Витісняючі розрахунки».
Для розрахунку сум найважливішим є перелік базових розрахунків. Також для нарахування податків та обчислення інших нарахувань не
забувайте вказувати ті види планів розрахунку, де
матиме вплив створюваний план видів розрахунку — тобто заповнити таблицю «Є базою для…».
Найбільше запитань виникає під час запов
нення таблиці провідних розрахунків. Можу
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порекомендувати таке правило: у переліку провідних видів розрахунку вказуються всі види
розрахунків, про введені, видалені або зміни
яких потрібно виконувати перерахунок цього
виду розрахунків, а саме:
 базові види розрахунків для цього виду
розрахунків;
 послідовність видів розрахунків, від яких
базові види розрахунків залежать прямо або
каскадно (актуально для базових видів розрахунку, що відрізняються від незалежного виду
розрахунку). Це може бути залежність від бази
або витісняюча залежність*.
Що стосується автозаповнень значень відсотків при додаванні надбавок «Доплата за
вечірні години» та «Доплата за нічні години»,
то автоматично під час вибору цих надбавок
програма підставляє відсоток, зазначений у
настройках обліку для організації на закладці
«Розрахунок зарплати». За необхідності можна
встановити значення відсотка, що відрізнятиметься від значення за замовчуванням.
Після заповнення документ проводимо.
Якщо після проведення потрібно відразу його
роздрукувати, рекомендується його проводити
не через кнопку «ОК», а натисканням на кнопку
«Провести» на командній панелі документа. Під
час натискання на кнопку «ОК» документ після
проведення відразу закриється, і для того щоб
його роздрукувати, доведеться знову його відкривати.
Для документа «Зміни штатного розпису» передбачена друкована форма «Штатний
розпис», де вказані всі дані документа. Вище
зазначалося, що до друкованої форми не пот
рапляють дані щодо тих посад, де кількість
одиниць дорівнює нулю. Також слід мати на
увазі, що з цього правила випливає й таке:
якщо на закладці «Надбавки» буде зазначено підрозділ з посадою, які відсутні (або для
яких кількість ставок дорівнює 0), такі дані по
* Детальніше роботу з планами видів розрахунку розглянемо в
наступних номерах журналу.
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Рисунок 8

надбавках у друковану форму документа теж
не потраплять.
На рисунку 8 наведено фрагмент друкованої форми документа, де скасовано одиницю
бухгалтера. Розглянемо додаткові етапи під час
роботи зі штатним розписом. Сам документ
робить записи в такі регістри відомостей, як
«Штатний розпис організацій» та «Надбавки
за штатним розписом організацій». Під час
роботи досить часто доводиться аналізувати
або природу якихось помилок, або первинні
дані записів регістрів, якщо сформовані звіти
не відповідають очікуванням. Тож розглянемо
вигляд регістру «Штатний розпис організації»

(рисунок 9). Він має дещо особливу форму.
У верхній частині потрібно вказати організацію. Після цього зліва з’являється «дерево»
з підрозділами організації, в правій верхній
частині — останні значення штатного розпису
для вибраного підрозділу. Якщо для конкретної посади є записи щодо надбавок, під час
активізації рядка з посадою ці записи будуть
відображатися у правій нижній частині.
Оскільки видаються тільки останні записи,
для перегляду даних, актуальних для поперед
ніх періодів, слід встановити фільтр по періоду
(тобто обмежити, наприклад, дату «по…»).
Також із форми списку регістру «Штатний розРисунок 9
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Рисунок 10

пис організації» можна роздрукувати структуру
підприємства під назвою «Структура штатного
розпису» (натиснувши на кнопку «Структура»)
або сформувати затверджений штатний розпис станом на потрібну дату (це звіт, який буде
розглянуто нижче). На рисунку 10 зображено
фрагмент структури підприємства.
На відміну від регістру «Штатний розпис
організації» регістр «Надбавки за штатним розписом» має вигляд списку (рисунок 11), тобто

в ньому відображаються всі записи регістру
(якщо, звичайно, користувач не застосував
фільтрів до цього списку).
З кожного запису обох регістрів можна
відкрити документ, що утворив запис, шляхом
натискання на клавішу «Enter» або за допомогою подвійного кліка мишею.
Далі розглянемо звітність стосовно роботи
зі штатним розписом. Доступними є види таких
звітів (рисунок 12):
Рисунок 11
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Рисунок 12

штатного розпису на конкретну дату. У ньому
можна вивести дані про кількість одиниць
штату, кількість зайнятих одиниць, кількість
вакантних одиниць. Загалом вигляд звіту можна
налаштувати самостійно*. Фрагмент звіту
«Штатний розпис довільної форми» наведено
на рисунку 13.
Звіт «Штатна розстановка» дає змогу отримати детальнішу інформацію про штатні одиниці: ким саме вони зайняті та в якій кількості.
Зразок звіту наведено на рисунку 14.
На жаль, із жодного з цих звітів немає можливості розшифрувати документ, що утворив
запис, тому для виявлення неточностей доведеться аналізувати дані регістрів.

Робота зі штатним розписом в УВП

 «Затверджений штатний розпис»;
 «Штатний розпис довільної форми»;
 «Штатна розстановка».
Звіт «Затверджений штатний розпис» дає
змогу сформувати друковану форму штатного
розпису станом на вказану користувачем дату.
Друкована форма має той самий вигляд, що й
друкована форма документа «Зміни штатного
розпису».
Звіт «Штатний розпис довільної форми» дає
можливість отримати інформацію про стан

Робота зі штатним розписом у конфігурації
УВП повністю збігається з роботою в конфігурації ЗУП.

Робота зі штатним розписом в УТП
У цій конфігурації відсутній контроль за штатним розписом, тобто під час проведення кадрових документів немає можливості перевіряти
* Про детальну роботу з настроюванням звітів див. у наступних
номерах журналу.

Рисунок 13
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Рисунок 14

Рисунок 15
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Рисунок 16

відповідність введених даних штатному розпису. Але загалом робота зі штатним розписом в УТП збігається з роботою в ЗУП. Тобто
оформляємо його за допомогою документа
«Зміни штатного розпису», заповнення якого
майже повністю збігається із роботою в ЗУП.
Відмінність полягає в наявності додаткової
колонки «Спосіб відображення в бухгалтерському обліку» в табличних частинах документа. Цей реквізит використовується для підста-
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новки в кадрові документи за замовчуванням,
тож вам вирішувати, заповнювати його чи ні.
Також є можливість роздрукувати штатний
розпис введеного документа.
Регістри відомостей такі ж, як і в ЗУП —
«Штатний розпис організацій» та «Надбавки за
штатним розписом організацій». Вигляд списку
регістру відомостей «Штатний розпис організацій» такий же, як і в ЗУП, але в ньому відсутня
можливість друкування структури штатного
розпису. Можна лише сформувати друковану
форму штатного розпису на поточну дату.
Звіти в УТП, що стосуються штатного розпису, такі:
 «Штатний розпис організацій»;
 «Штатна розстановка організацій»;
 «Затверджений штатний розпис організацій».
Звіт «Штатний розпис організацій» має дещо
іншу форму, ніж в ЗУП, але так само дає змогу
вивести дані про кількість одиниць, кількість
зайнятих та кількість вакантних одиниць. Фраг
мент звіту наведено на рисунку 15.
Звіт «Штатна розстановка організацій» показує більш детальну інформацію про зайняті
одиниці — можна переглянути посаду та прізвище, ім’я й по батькові співробітника, який
займає певну посаду. Фрагмент цього звіту
наведено на рисунку 16.
Звіт «Затверджений штатний розпис організацій» дає можливість отримати форму штатного розпису (на вибрану дату) для друкування.
Вона збігається з такою ж формою в ЗУП, тому
її приклад не наводитимемо. 
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Олена Замкова,

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

Вимоги до оформлення
номенклатури справ

Одним з видів організаційних документів є номенклатура справ юридичної
особи. У статті розглянемо структуру, особливості підготовки та вимоги до
оформлення цього документа

Н

оменклатура справ — це обов’язковий
для кожної юридичної особи систематизований перелік назв справ, що
формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ.

Загальні вимоги до розроблення та
засвідчення номенклатури справ
Згідно з Правилами організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5
(далі — Правила № 1000/5), усі новостворені
юридичні особи незалежно від форми власності повинні не пізніше одного року з початку
діяльності подати розроблену належним чином
і схвалену експертною комісією (далі — ЕК)
юридичної особи номенклатуру справ на розгляд експертно-перевірної комісії (далі — ЕПК)
відповідної державної архівної установи або ЕК
архівного відділу міської ради (райдержадміністрації), у зоні комплектування яких вони пере-
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бувають, для проведення експертизи цінності
документів з метою їх можливого віднесення до
Національного архівного фонду (далі — НАФ).
Юридичні особи, у діяльності яких утворюються документи НАФ, у подальшому подають
свою номенклатуру справ на розгляд ЕПК відповідної державної архівної установи або ЕК архівного відділу міської ради (райдержадміністрації),
у зоні комплектування яких вони перебувають.
Юридичні особи, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, подають номенклатуру справ ЕК органу вищого рівня (за його
наявності). У разі відсутності такого органу
номенклатуру справ схвалює лише власна ЕК.
У юридичної особи, що має структурний
поділ на підрозділи (філії, відділення, відділи,
сектори, групи тощо), які, у свою чергу, не
мають статусу юридичної особи та здійснюють
діяльність від імені юридичної особи — резидента, повинно бути розроблено, схвалено/
погоджено та затверджено:
 зведену номенклатуру справ;
 номенклатури справ кожного структурного підрозділу та первинної громадської
організації (наприклад, профспілки), що діє в
юридичній особі.
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Розроблювати зведену номенклатуру справ
юридичної особи має служба діловодства
(канцелярія, загальний відділ, відділ діловодства тощо). Методичну допомогу в підготовці
номенклатури справ надає архів (архівний підрозділ) юридичної особи (за наявності такого
підрозділу) або працівник, відповідальний за
ведення архіву.
Приклад
На малому підприємстві, у структурі якого не передбачено служби
діловодства, функції такої служби може
виконувати лише один працівник, як правило — секретар чи діловод або будь-який
інший працівник, зокрема й менеджер з
персоналу, на якого згідно з наказом керівника підприємства покладено відповідальність за організацію діловодства.

Вимоги до складання зведеної номенклатури справ юридичної особи та номенклатури
справ структурного підрозділу юридичної
особи детально прописано у главі 1 розділу ІV
Правил № 1000/5.
Номенклатура справ може бути оформлена на загальному бланку юридичної особи
або на чистих аркушах паперу формату А4 за
встановленою нормативно-правовим актом
формою (додаток)*.
Щорічно (наприкінці кожного діловодного
року) зведена номенклатура справ юридичної
особи та номенклатури справ її структурних
підрозділів переглядаються й уточнюються. Після внесення до них змін та доповнень
вони передруковуються. Номенклатури справ
* Уніфіковану форму номенклатури справ встановлено наказом
Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18 червня 2015 р.
№ 1000/5.
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структурних підрозділів підписують керівники
цих підрозділів, а зведену номенклатуру справ
затверджує керівник юридичної особи. Вони
вводяться в дію з 1 січня кожного року.

Склад реквізитів номенклатури
справ та особливості їх оформлення
Номенклатура справ має такі обов’язкові реквізити:
 найменування юридичної особи;
 код форми документа за ДКУД;
 назва виду документа (НОМЕНКЛАТУРА
СПРАВ);
 дата документа;
 реєстраційний індекс документа;
 місце складення документа (назва населеного пункту, в якому зареєстровано юридичну особу);
 гриф затвердження документа;
 відбиток печатки юридичної особи з ідентифікаційним номером за Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України;
 заголовок до тексту документа;
 текст документа;
 підпис;
 візи;
 гриф погодження/схвалення.
Під час оформлення номенклатури справ
слід мати на увазі, що:
 дату та реєстраційний індекс номенклатури справ проставляють у день її затвердження
керівником юридичної особи;
 у заголовку до тексту зазначають рік, на
який ця номенклатура є чинною;
 текст номенклатури справ оформлюється
у вигляді таблиці та містить такі графи:
графа 1 «Індекс справи»;
графа 2 «Заголовок справи (тому, частини)»;
графа 3 «Кількість справ (томів, частин)»;
графа 4 «Строк зберігання справи (тому,
частини) і номери статей за переліком»;
графа 5 «Примітка».
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Діловодство

Номенклатури справ структурних підрозділів підписують керівники цих підрозділів, а зведену
номенклатуру справ затверджує
керівник юридичної особи
Текст поділяють на розділи, у назві яких зазначають порядкові номери та найменування
структурних підрозділів згідно зі штатним
розписом юридичної особи на відповідний
рік або напрями діяльності юридичної особи,
якщо немає структурного поділу. Наприклад:
03 — Відділ кадрів або 03 — Робота з кадрами;
 підписує номенклатуру справ керівник
служби діловодства (особа, відповідальна за
діловодство);
 візує номенклатуру справ керівник архівного підрозділу (особа, відповідальна за архів);
 після схвалення ЕК юридичної особи
і погодження з ЕПК відповідної державної
архівної установи або ЕК архівного відділу
райдержадміністрації (міської ради), або ЕК
юридичної особи вищого рівня, номенклатуру
справ затверджує керівник юридичної особи;
 особисті підписи посадових осіб у грифі
затвердження та грифі погодження скріплюють
печатками відповідних юридичних осіб (за наявності таких печаток).

Особливості оформлення тексту
номенклатури справ
Текст номенклатури справ оформлюють у вигляді таблиці, що має п’ять обов’язкових граф:
 1 — Індекс справи.
 2 — Заголовок справи (тому, частини).
 3 — Кількість справ (томів, частин).
 4 — Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком.
 5 — Примітки.
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У першій графі проставляють індекс справи,
який складається з індексу структурного підрозділу юридичної особи (згідно зі штатним
розписом) і порядкового номера справи, наприклад: 01–07, де 01 — індекс структурного
підрозділу; 07 — номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу.
У другій графі наводять заголовок справи.
Він має відображати види документів, що зберігаються у відповідній справі, й розкривати їх
зміст. Основною частиною заголовка є стислий
виклад питання, з якого заводять справу. Заголовки в номенклатурі справ мають бути короткими, чіткими, гранично точними. Заголовок
справи викладають у певній послідовності
за такою формою: вид документів — автор
(кореспондент) — виклад питання — період
створення документів. Наприклад: «Накази
генерального директора товариства з адміністративно-господарських питань за
2017 рік», «Протоколи засідань комісії із соціального страхування за 2017 рік».
В окремих випадках послідовність подання
елементів заголовка може бути дещо змінена.
Насамперед це стосується відомостей про авторів
та кореспондентів, наприклад: «Доповідні записки
з питань кадрової роботи та охорони праці,
що подаються відділом кадрів керівництву підприємства». Проте вид документів (постанови,
розпорядження, накази, протоколи, акти, доповідні записки тощо) завжди вказують на початку
заголовка. Відомості про копійність документів
можна зазначити лише наприкінці заголовка,
наприклад: «Положення про сектор бухгалтерського обліку та звітності (копія)», «Посадові
інструкції працівників відділу кадрів (копії)».
У заголовках справ, які містять документи з
одного питання, але не пов’язані послідовністю
організації діловодства, вживають узагальнений
термін «документи», а основні види документів,
згрупованих у справі, зазначають у дужках,
наприклад: «Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про оплату відпусток у зв’язку
з навчанням».

Кадровик України

Діловодство

У заголовках справ, що містять листування,
обов’язково зазначають кореспондента та
питання, з якого заводять справу, наприклад:
«Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими
юридичними особами з правових питань,
у тому числі про роз’яснення законодавства».
Якщо у справі групується планово-звітна документація, то в заголовку обов’язково
вказують період (місяць, квартал, рік), за який
створено документ, наприклад: «Річний план
підприємства з основної діяльності», «Оперативні (щотижневі) звіти про роботу підприємства» тощо. Крім того, у заголовку справи,
що містить планово-звітну документацію, має
бути зазначено номер чи умовне позначення
(код, шифр) форми плану-звіту за наявності
такого позначення, наприклад: «Річний звіт
про травматизм на виробництві (форма
№ 7-ТНВ)».
Третю графу заповнюють із закінченням
діловодного року, коли відомо, яка кількість

справ утворилась у минулому діловодному
році. Ці дані відображають й у підсумковому
записі, який обов’язково оформлюють вже
після закінчення діловодного року.
У четвертій графі справ вказують строки
зберігання та посилання на статті відповідного
переліку типових документів із зазначенням
строків зберігання документів або відомчого
(галузевого) переліку документів зі строками
зберігання. В окремих випадках, якщо передбачається формувати у справі документи з
різними тимчасовими строками зберігання,
встановлюють максимальний строк зберігання (наприклад, справа з документами, строки
зберігання яких становить 3 і 5 років, повинна
мати строк зберігання 5 років).
Для документів, не передбачених переліком
типових документів, строки зберігання встановлюють на підставі їх вивчення ЕК юридичної
особи за погодженням з ЕПК відповідного
державного архіву. При цьому у п’ятій графі
роблять примітку:

«Строк зберігання встановлено ЕПК ________________, протокол від ______№__».
(назва державного архіву)

Якщо до строку зберігання додана відмітка
«ЕПК», це означає, що документи цієї категорії
можуть мати культурне та практичне значення й
підлягають постійному зберіганню. Це питання
вирішується за погодженням з ЕПК відповідного
державного архіву після закінчення діловодного
року.
Під час формування у справу документів з
грифом «Для службового користування» (незалежно від їх змісту) строк зберігання справи
не встановлюють, а у четвертій графі проставляють відмітку «ЕК». Із закінченням діловодного
року цю справу переглядає ЕК й визначає строк
її зберігання. За необхідності ЕК може прийняти
рішення щодо переформування документів
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такої справи. У цьому разі документи постійного строку зберігання мають бути згруповані
в окрему справу, яка отримає самостійний
заголовок і буде додатково внесена до номенклатури справ.
Для справ, що містять копійні документи,
строк зберігання не встановлюється, оскільки
ці документи на зберігання не передаються,
а у четвертій графі зазначається: «Доки не мине
потреба» або «До заміни новими».
У п’ятій графі зведеної номенклатури справ
проставляють відмітки про заведення справ,
передавання їх до архіву, про перехідні справи,
про осіб, відповідальних за ведення цієї справи
тощо.
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Діловодство

Додаток
Форма номенклатури справ юридичної особи
_________________________________
(найменування юридичної особи)
ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
(найменування посади керівника
_______________________________________
юридичної особи)
_________________
__________________
(особистий підпис)
(ініціал(и), прізвище)
«___» ____________ 20___ р.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
_____________ № _________________
_________________________________
(місце складення)
на ________________ рік

М. П.
Індекс
справи

Заголовок справи
(тому, частини)

Кількість
справ (томів,
частин)

Строк зберігання справи (тому,
частини) і номери статей за
переліком

Примітка

1

2

3

4

5

______________________________________________________________________________________________
(порядковий номер та найменування структурного підрозділу або напряму діяльності юридичної особи)
01-01
01-02
01-03
...
_______________________________________________________________________________________________
(порядковий номер та найменування структурного підрозділу або напряму діяльності юридичної особи)
02-01
02-02
02-03
...
________________________________________________________________________________________________
(порядковий номер та найменування структурного підрозділу або напряму діяльності юридичної особи)
...

_________________________
(найменування посади
керівника служби діловодства)

_________________

_____________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
Віза керівника архіву (особи, відповідальної за архів) юридичної особи
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
юридичної особи
__________ № ____
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ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК державного
архіву, або ЕК архівного відділу
райдержадміністрації (міської ради),
або юридичної особи вищого рівня
________ № ____

Кадровик України

Діловодство

Закінчення додатка
Останній аркуш зведеної номенклатури справ
Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених юридичною особою у ______ році.
У тому числі
За строками зберігання

Разом

таких, що переходять на
наступний рік

з відміткою «ЕПК»

Постійного
Тривалого (понад 10 років)
Тимчасового (до 10 років включно)

___________
Усього

__________________________
(найменування посади
керівника служби діловодства)

___________________
(особистий підпис)

______________________
(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
Підсумкові відомості передано в архів юридичної особи.
_________________________
(найменування посади особи,
відповідальної за передання
відомостей)

___________________
(особистий підпис)

_____________________
(ініціал(и), прізвище)

«___» ____________ 20___ р.
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Діловодство

Назви розділів зведеної номенклатури справ мають відповідати
структурному або функціональному принципу побудови її змісту

Назви розділів зведеної номенклатури справ
мають відповідати структурному або функціональному принципу побудови її змісту.
Структурний принцип використовують в
юридичних особах, які мають певну визначену
структуру. Назвами розділів зведеної номенклатури справ, побудованої за структурним
принципом, будуть найменування структурних
підрозділів, наприклад:
 «Загальний відділ»;
 «Планово-економічний відділ»;
 «Організаційний відділ»;
 «Відділ маркетингу і продажів»;
 «Відділ інформаційних систем»;
 «Відділ персоналу»;
 «Юридичний відділ»;

90

 «Фінансовий відділ»;
 «Господарський відділ»;
 «Транспортний відділ».
При цьому першим розділом, як правило,
зазначається служба діловодства (канцелярія,
загальний відділ, відділ діловодства тощо), а потім усі інші структурні підрозділи відповідно до
штатного розпису.
Функціональний принцип побудови зведеної номенклатури справ використовується на
малих підприємствах, що не мають структури,
найчастіше тих, що є суб’єктами підприємницької діяльності недержавної форми власності.
Розділи такої номенклатури справ відображають функції та (або) напрями діяльності цієї
юридичної особи, наприклад:
 «Керівництво»;
 «Планування та прогнозування»;
 «Маркетинг і реклама»;
 «Організація виробничої діяльності»;
 «Матеріально-технічне постачання»;
 «Облік та звітність»;
 «Робота з кадрами»;
 «Адміністративно-господарське обслуговування». 

Кадровик України

Кваліфікаційні характеристики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 2 березня 2017 р. № 198

ЗМІНИ
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 «Охорона здоров’я»
1. Пункт 4 «ГОЛОВНА МЕДИЧНА СЕСТРА» розділу «КЕРІВНИКИ» викласти в такій редакції:
«4. ГОЛОВНА МЕДИЧНА СЕСТРА

Завдання та
обов’язки.

Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів
охорони здоров’я.
Здійснює управлінську та представницьку діяльність. Бере участь в організації
лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності закладу.
Організовує роботу з добору і розстановки молодших спеціалістів з медичною
освітою та молодшого медичного персоналу. Забезпечує високу якість надання
медичної допомоги шляхом раціональної організації праці молодших спеціалістів з
медичною освітою і молодшого медичного персоналу закладу. Керує роботою підлеглого персоналу щодо виконання призначень лікарів, правил прийому і виписки
хворих, догляду за пацієнтами. Розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, а також спеціальної підготовки на робочих місцях молодших медичних сестер. Контролює своєчасне проходження атестації молодших спеціалістів з медичною освітою. Контролює облік,
розподіл, витрати і зберігання матеріалів і медикаментів, у тому числі отруйних і
наркотичних лікарських засобів. Створює належні виробничі умови, забезпечує
додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони
праці та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи молодших спеціалістів
з медичною освітою закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні
директивні документи з цього питання. Контролює дотримання санітарно-гігієнічного
та протиепідемічного режиму закладу. Дотримується правил медичної деонтології.
Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинна
знати:

чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; права, обов’язки та відповідальність
головної медичної сестри; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації
та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації,
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Кваліфікаційні характеристики

методи обробки медичної статистичної інформації; охорону праці, техніку безпеки та
правила протипожежного захисту; принципи проведення протиепідемічних заходів;
правила оформлення медичної документації за розділами своєї роботи; сучасні методи діагностики, надання долікарської допомоги при невідкладних станах; сучасні
джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення.

Кваліфікаційні
Професійна освіта (молодший спеціаліст) або вища освіта (молодший бакалавр,
бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринвимоги.

ство», спеціалізації: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська
справа». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Стаж роботи за
фахом не менше 5 років».

2. Доповнити розділ «КЕРІВНИКИ» після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:
«11. ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ З МЕДСЕСТРИНСТВА

92

Завдання та
обов’язки.

Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативноправовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони
здоров’я. Здійснює керівництво діяльністю молодших спеціалістів з медичною
освітою та забезпечує ефективне виконання покладених на них завдань. Організовує санітарно-епідеміологічну, адміністративно-господарську діяльність в межах
компетентності. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад
молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медичних сестер згідно з
чинним законодавством. Організовує розроблення проектів законодавчих і нормативних актів у межах своєї компетенції. Здійснює аналіз стану, тенденції розвитку і
діяльності медсестринської служби та приймає відповідні рішення щодо усунення
недоліків. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів.
Забезпечує своєчасне підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною
освітою. Сприяє створенню належних виробничих умов, забезпечує контроль за
станом трудової та виконавчої дисципліни, додержанням співробітниками правил
охорони праці і протипожежного захисту. Аналізує показники роботи молодших
спеціалістів з медичною освітою закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає
відповідні директивні документи з цього питання. Дотримується принципів медичної
деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен
знати:

чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативні документи,
що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; практику застосування
чинного законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління;
права, обов’язки та відповідальність заступника головного лікаря з медсестринства;
основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи
управління охороною здоров’я, специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони
здоров’я; систему управління якості згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001 та вимогами
внутрішньої документації системи управління якості в межах своєї компетенції; пра-
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вила ділового етикету; штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та
потребу в кадрах і порядок складання графіків роботи та правильної розстановки
молодших спеціалістів з медичною освітою; нормативні акти щодо підготовки,
підвищення кваліфікації та атестації молодших спеціалістів з медичною освітою;
порядок ведення облікової та звітної документації, основи медичної інформатики;
принципи проведення протиепідемічних заходів; правила безпеки під час роботи з
медичним інструментарієм та обладнанням; сучасні методи діагностики, надання
долікарської допомоги при невідкладних станах; сучасні джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення.

Кваліфікаційні
Вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність
«Медсестринство». Спеціалізація за фахом «Організація охорони здоров’я». Стаж
вимоги.
роботи за фахом не менше 7 років».

3. Пункти 11–14 розділу «КЕРІВНИКИ» вважати відповідно пунктами 12–15.
4. Доповнити розділ «ФАХІВЦІ» після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:
«4. ГІГІЄНІСТ ЗУБНИЙ

Завдання та
обов’язки.  

Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я і нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів охорони здоров’я, організацію
стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.
Володіє сучасними методами діагностики та первинного обстеження ротової
порожнини та щелепно-лицевої ділянки. Проводить лікувально-профілактичну
та санітарно-профілактичну роботу серед населення, спрямовану на збереження
стоматологічного здоров’я, вироблення навичок раціонального догляду за порожниною рота дорослого і дитячого населення. Вміє надавати медичну допомогу при
невідкладних станах. Веде медичну документацію. Дотримується принципів медичної
деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен
знати:

чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; організацію стоматологічної
допомоги дорослому і дитячому населенню; права, обов’язки та відповідальність
гігієніста зубного; міжнародну класифікацію хвороб; етіологію та патогенез захворювань ротової порожнини і щелепно-лицевої ділянки; організацію та методи
профілактики стоматологічних захворювань у дітей і дорослих; надання долікарської
допомоги при невідкладних станах; правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням; правила оформлення медичної документації; сучасну
літературу за фахом.

Кваліфікаційні
Гігієніст зубний вищої кваліфікаційної категорії: професійна освіта (молодший
вимоги.
спеціаліст) або вища освіта (молодший бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я»,
спеціальність «Стоматологія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо).
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Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.
Гігієніст зубний I кваліфікаційної категорії: професійна освіта (молодший спеціаліст) або вища освіта (молодший бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я»,
спеціальність «Стоматологія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо).
Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії
з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 7 років.
Гігієніст зубний II кваліфікаційної категорії: професійна освіта (молодший спеціаліст) або вища освіта (молодший бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я»,
спеціальність «Стоматологія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо).
Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії
з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5 років.
Гігієніст зубний: професійна освіта (молодший спеціаліст) або вища освіта (молодший бакалавр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Стоматологія».
Без вимог до стажу роботи».
5. Пункти 4–31 розділу «ФАХІВЦІ» вважати відповідно пунктами 5–32.
6. Доповнити розділ «ФАХІВЦІ» після пункту 32 новим пунктом 33 такого змісту:
«33. СЕСТРА МЕДИЧНА — КООРДИНАТОР
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Завдання та
обов’язки.

Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів
охорони здоров’я.
Вживає заходів щодо раціональної організації праці молодших спеціалістів з медичною освітою. Надає організаційно-методичну допомогу в роботі медсестринської
служби закладу охорони здоров’я, розробляє та проводить заходи з підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого медичного
персоналу: навчання на робочому місці, в інших структурних підрозділах закладів
охорони здоров’я. Проводить підготовку молодших спеціалістів з медичною освітою
до атестації. Здійснює організаційні заходи щодо проведення практичного навчання
студентів медичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства. Організовує
конференції для молодших спеціалістів з медичною освітою. Бере участь в організації
та проведенні занять у відділеннях закладу. Надає методичну допомогу закладу у
проведенні санітарно-освітньої роботи з медичним персоналом, пацієнтами та їх
родинами. Керує науково-дослідницькою роботою з фахових проблем в медсест
ринстві. Бере участь у реалізації комплексних планів розвитку та вдосконалення
медсестринської служби закладу. Постійно підвищує свій професійний рівень.

Повинна
знати:

чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, основи права в
медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання
та функції медичних закладів; права, обов’язки та відповідальність сестри медич-
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ної — координатора; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації
та атестації молодших спеціалістів з медичною освітою; перспективи, вітчизняні і
світові тенденції розвитку галузі, досягнення медичної та медсестринської наук і
технологій відповідно до напрямку діяльності закладу; сучасні медсестринські методи
управління; організацію наукової, навчально-методичної роботи; методи обробки
медичної статистичної інформації; принципи проведення протиепідемічних заходів;
надання долікарської допомоги при невідкладних станах; сучасні джерела медичної
інформації, методи її аналізу та узагальнення; охорону праці, техніку безпеки та
правила протипожежного захисту; правила ділового етикету; основи діловодства.

Кваліфікаційні
Сестра медична — координатор вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта
(бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринвимоги.

ство». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо).
Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної
категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.
Сестра медична — координатор I кваліфікаційної категорії: вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство».
Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про
присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж
роботи за фахом — понад 7 років.
Сестра медична — координатор II кваліфікаційної категорії: вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство».
Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про
присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж
роботи за фахом — понад 5 років.
Сестра медична — координатор: вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань
«Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство». Без вимог до стажу роботи».
7. Пункти 32–49 розділу «ФАХІВЦІ» вважати відповідно пунктами 34–51.
В. о. начальника Відділу
освіти та науки

№ 8 (127) серпень 2017

Н. Олексіна

95

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Про соціальні відпустки

в запитаннях та відповідях

До соціальних відпусток належать кілька видів відпусток, передбачених
розділом IV Закону про відпустки. Оскільки літній період триває, у статті
мова піде про додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, визначені
статтею 19 Закону про відпустки, адже питання щодо їх надання,
перенесення, виплати грошової компенсації в разі невикористання таких
відпусток все ще залишаються актуальними. Тож їх практичне вирішення
розглянемо далі

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 про
відпустки);
 постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9).

Д

одаткова відпустка працівникам, які
мають дітей, надається на підставі
статті 19 Закону про відпустки. Нею
визначено, що жінці, яка працює та
має двох або більше дітей віком до 15 років,
або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А
I групи, одинокій матері, батьку дитини або
інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який
виховує їх без матері (в т. ч. у разі тривалого
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перебування матері в лікувальному закладі),
а також особі, яка взяла під опіку дитину або
інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи
одному із прийомних батьків щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю
10 календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). За наявності
кількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати
17 календарних днів.
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Така відпустка, як і щорічна, надається як громадянам України, так і іноземним громадянам та
особам без громадянства, які працюють у нашій
країні. Отримати її можуть працівники будь-яких
підприємств незалежно від форми власності, виду
трудового договору (строковий або безстроковий), місця виконання трудових обов’язків, умов
роботи (сумісництво або неповний робочий час)
(лист Міністерства соціальної політики України
від 5 серпня 2016 р. № 438/13/116-16) та розміру або системи оплати праці.
Правила надання соціальної відпустки мають
певні нюанси, які й розглянемо у формі відповідей на запитання.
Чи має право на соціальну відпустку жінка,
яка уклала трудовий договір за сумісництвом
цього року, але за основним місцем роботи
перебуває у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку?
Перебування працівниці на основному місці
роботи у відпустці для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку не позбавляє її
права на роботу за сумісництвом як на тому ж
підприємстві, де надано відпустку для догляду
за дитиною, так і на іншому.
Згідно зі статтею 21 КЗпП працівник має
право реалізувати свої здібності до продуктивної
та творчої праці шляхом укладення трудового
договору на одному або одночасно на декількох
підприємствах. Тобто він може укласти ще один
трудовий договір за сумісництвом (внутрішнім
або зовнішнім).
Слід пам’ятати, що сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної роботи,
у вільний від основної роботи час іншої роботи на
умовах трудового договору. Оскільки працівниця
перебуває у відпустці для догляду за дитиною
та фактично є вільною від основної роботи,
можна помилково вважати, що вона має змогу
працювати вісім годин на день. Проте, як відомо,
для сумісників, які працюють на державних підприємствах, законодавством встановлено межу
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тривалості робочого часу — не більше чотирьох
годин на день і повного робочого дня у вихідний.
Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половини
місячної норми робочого часу (п. 2 постанови
КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ, організацій» від
3 квітня 1993 р. № 245). Але такі умови роботи
поширюються лише на працівників державних підприємств, тому працівники підприємств
недержавної форми власності можуть працювати
за сумісництвом понад визначену пунктом 2
вказаної постанови норму робочого часу, якщо
певні обмеження не встановлено колективним
або трудовим договором.
Водночас слід наголосити, що відповідно до
статті 18 Закону про відпустки жінка або інша
особа за власним бажанням у період перебування у відпустці для догляду за дитиною може
працювати на умовах неповного робочого часу
або вдома. Це правило є непорушним ані щодо
основного місця роботи, ані стосовно роботи за
сумісництвом. Тому умова неповного робочого
часу має залишатися незмінною. Тобто працівниця може працювати як сім годин на день, так
і одну годину на тиждень, але в жодному разі не
вісім годин на день, тобто 40 годин на тиждень.
Окрім цього, зауважимо, що жодним нормативно-правовим актом не визначено, де саме
жінка або інша особа, яка перебуває у відпустці
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право працювати на умовах
неповного робочого часу.
Вимоги щодо встановлення неповного робочого часу обумовлені статтею 56 КЗпП, в частині
третій якої вказано, що робота на умовах непов
ного робочого часу не тягне за собою жодних
обмежень обсягу трудових прав працівників.
Для надання додаткової відпустки слід керуватися статтею 19 Закону про відпустки. Однак
з її норми випливає, що для отримання такої
відпустки жінці недостатньо мати двох або більше дітей віком до 15 років чи бути одинокою
матір’ю тощо, вона ще й повинна працювати,
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а отже, виконувати свої трудові обов’язки. І якщо
ці вимоги дотримано, працівниця, яка в період
відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку працює за сумісництвом на
умовах неповного робочого часу, має право на
отримання такої відпустки.
Право на неї в працівниці виникло в 2017 р.
після працевлаштування за сумісництвом.
Оскільки додаткова відпустка працівникам, які
мають дітей, не належить до щорічних відпусток
і надається в будь-який час протягом календарного року незалежно від відпрацьованого
часу та дати народження дитини — до чи після,
використати її працівниця може будь-коли.
Нагадаємо, що для отримання такої відпустки
працівниця має надати беззастережні докази, які
будуть підставою для її надання (свідоцтво про
народження дитини, довідка медико-соціальної
експертної комісії, ухвала суду (постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів), рішення суду про
позбавлення відповідача батьківських прав, акт
соціально-побутової комісії підприємства тощо),
залежно від статусу працівниці.
Жінці, яка працює і є одинокою матір’ю, надано
соціальну відпустку тривалістю 10 календарних
днів до 12 липня. З 13 липня їй надано відпустку без збереження заробітної плати на два
календарних дні. Під час соціальної відпустки
вона захворіла й надала листок непрацездатності тривалістю чотири календарних дні з 4 по
7 липня. Як у такій ситуації бути з відпусткою
без збереження заробітної плати?
Додаткові відпустки працівникам, які мають
дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону про відпустки,
а також понад тривалість щорічних відпусток,
установлених іншими нормативно-правовими
актами.
Зауважимо також, що згідно зі статтею 20
Закону про відпустки ці відпустки, як і щорічні,
переносяться на інший період або продовжу-
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ються в порядку, визначеному статтею 11 цього
Закону.
Отже, в разі збігу соціальної відпустки із
тимчасовою непрацездатністю остання має
бути продовжена або перенесена на інший
період. Тимчасова непрацездатність у цьому
разі має бути підтверджена саме листком непрацездатності, а не довідкою медичного закладу
(частина перша ст. 31 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XІV).
Окрім цього, для продовження або перенесення
такої відпустки листок непрацездатності має
бути виданий саме на ім’я працівника. Адже
перенести або продовжити відпустку можна
тільки за умови хвороби саме працівника, а не
його дитини, наприклад. У разі дотримання цих
правил на вимогу працівника така відпустка
має бути продовжена або перенесена на інший
період.
Продовження відпустки не викликає додаткових запитань, проте ситуація, викладена в
запитанні, має свою специфіку, про яку мова
піде далі.
У разі перенесення соціальної відпустки
новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо ж
причини, що зумовили перенесення відпустки
на інший період, настали під час її використання,
то невикористана частина відпустки надається
після закінчення дії причин, які її перервали
(частина четверта ст. 11 Закону про відпустки). Окрім цього, слід враховувати той факт,
що соціальна відпустка є неподільною, а отже,
невикористану частину відпустки доцільно
надавати одразу. Але оскільки згідно з виданим
наказом після її використання працівниці надано
відпустку без збереження заробітної плати, для
вирішення цієї ситуації можна скористатися
двома шляхами.
Перший: якщо термін соціальної відпустки
ще не сплинув (наприклад, інформація про збіг
соціальної відпустки із тимчасовою непраце
здатністю працівниці надійшла на підприємство
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10 липня), наказ про надання відпустки без
збереження заробітної плати може бути скасовано. Єдиним нюансом, який не дозволяв би це
зробити, могла б стати виплата заробітної плати
за час відпустки, яка виплачується не пізніше
ніж за три дні до її початку. Проте працівниці
надано саме відпустку без збереження заробітної плати, а отже, жодних виплат не проводилося. Прийняте рішення має бути належним
чином оформлене. Тому за необхідності наказ
про скасування наказу про надання відпустки
без збереження заробітної плати може бути
видано. Звичайно, цю процедуру підприємство
може виконати тільки за ініціативою працівниці. Надалі, за її заявою та на підставі листка
непрацездатності, соціальна відпустка з 13 липня
може бути продовжена на чотири календарних
дні, тобто до 16 липня включно. У цьому разі
працівниця не матиме необхідності в одержанні
відпустки без збереження заробітної плати.
Другий: якщо термін соціальної відпустки
минув (наприклад, інформація про збіг соціальної відпустки із тимчасовою непрацездатністю
працівниці надійшла на підприємство 13 липня),
видання наказу про скасування наказу про
надання відпустки без збереження заробітної
плати буде неможливим. У такому разі соціальна
відпустка працівниці може бути не продовжена,
а перенесена на інший період, оскільки виникне
перерва у два календарних дні відпустки без
збереження заробітної плати. У цьому випадку
працівниця, як і в разі продовження відпустки,
має надати заяву та листок непрацездатності,
на підставі яких відпустка має бути перенесена
на інший період. Як зазначалося вище, доцільно
буде її перенести на найближчий час, наприклад,
із 17 липня.
Чи має право на одержання соціальної відпустки за двома підставами працівниця, яка має двох
дітей віком до 15 років, перша з яких народжена
поза шлюбом і у свідоцтві про народження якої
батько записаний зі слів матері, проте згодом з
цим чоловіком укладено шлюб? На сьогодні ця
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дитина батьком не усиновлена, друга ж дитина
народжена вже у шлюбі.
Правомірність надання соціальної відпустки за
однією підставою, тобто надання 10 календарних
днів, сумнівів не викликає, адже працівниця є
матір’ю двох дітей віком до 15 років. А от щодо
надання їй соціальної відпустки ще за однією
підставою, тобто як одинокій матері, тобто ще
сім календарних днів, ситуація неоднозначна.
Передусім для надання працівниці соціальної
відпустки потрібно підтвердити її статус одинокої матері. Його визначення наведено в пункті 9
Постанови № 9 та пункті 5 частини 12 статті 10
Закону про відпустки.
Порівняно з нормою Закону про відпустки,
вказаною вище, Постанова № 9 містить чіткіше
визначення поняття «одинока матір», а саме
такою особою слід вважати:
 жінку, яка не перебуває у шлюбі й у свідоцт
ві про народження дитини якої немає запису про
батька дитини або запис про батька зроблено
в установленому порядку за вказівкою матері;
 вдову;
 іншу жінку, яка виховує та утримує дитину
сама.
Для отримання такої відпустки жінка має надати документи, які б підтверджували такий її статус.
Конкретного їх переліку чинне законодавство
не містить. Тому для підтвердження права на
зазначену відпустку Мінсоцполітики рекомендує
пред’являти роботодавцю будь-який офіційно
складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність
участі батька у вихованні дитини. Одним з таких
документів, наприклад, може бути: рішення суду
про позбавлення відповідача батьківських прав;
ухвала суду або постанова слідчого про розшук
відповідача у справі за позовом про стягнення
аліментів; акт, складений соціально-побутовою
комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією,
утвореною на підприємстві, в установі, організації,
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або акт дослідження комітетом самоорганізації
населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх
підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини; довідка зі
школи (садочка) про те, що батько не бере участі
у вихованні дитини (не спілкується з вчителями,
не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.
Окрім цього, зауважимо, що відповідно до
статті 157 Сімейного кодексу України від 10 січня
2002 р. № 2947-III питання щодо виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків,
хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний
брати участь у її вихованні та має право на особисте спілкування з нею. У випадку, що розглядається, зрозуміло, що батько займається
вихованням та утриманням дитини, і оскільки
жінка уклала шлюб з батьком дитини після її
народження, він мав би усиновити цю дитину.
Через те що така процедура не виконана, для
надання соціальної відпустки працівниця юридично має підтвердити статус одинокої матері.
Не зайвим буде зазначити, що такі ситуації
на практиці трапляються нерідко. Деякі жінки
мешкають та ведуть спільне господарство з
чоловіками — батьками своїх дітей, утім, у свідоцтві про народження дитини з різних причин не зазначають батьківство для отримання
певних пільг. Однією з них є саме соціальна
відпустка.
Зважаючи на те, що для підтвердження
статусу одинокої матері чіткого переліку документів, які має надати жінка, законодавством
не передбачено, в локальних документах підприємства (колективний договір, положення про відпустки тощо) варто прописати, які
документи слід надавати працівникам для його
підтвердження.
Задля уникнення непорозумінь під час
надання цієї відпустки у відповідному документі варто прописати, що в разі народження
дитини поза шлюбом та укладення шлюбу згодом з батьком дитини працівниця має надати
документ уповноваженого органу (наприк
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Для підтвердження статусу одинокої матері чіткого переліку документів, які має надати жінка, законодавством не передбачено.
У локальних документах підприємства варто прописати, які документи слід надавати працівникам для
його підтвердження
лад, управління праці та соціального захисту
населення) про те, що вона отримує допомогу
на дитину. Такий документ слугуватиме підтвердженням того, що цим органом таку особу
визнано одинокою матір’ю.
У ситуації, наведеній у запитанні, для отримання соціальної відпустки, крім заяви про її надання,
копій свідоцтва про народження дітей, працівниця
має надати роботодавцю один із вищезазначених
документів, що підтверджує відсутність участі
батька у вихованні дитини або виплати допомоги.
Але в даному випадку такого документа вона
надати не зможе, оскільки згідно зі статтею 181
Закону України «Про державну допомогу сім’ям
з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811-XII в
разі реєстрації жінкою шлюбу з особою, від якої
вона має дітей, допомога на дітей, народжених від
цієї особи, не призначається, а отже, така жінка не
визнається одинокою. У цій же статті зазначено,
що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона
не перебувала й не перебуває в зареєстрованому
шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає та виховує дітей, права
на одержання допомоги, встановленої на дітей
одиноким матерям, також не має.
Зважаючи на вищевикладене, права на соціальну відпустку за двома підставами працівниця
не має.
Чи виникає право на перерахування грошової
компенсації за невикористану соціальну відпустку у працівників, які мають дітей, під час
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їх звільнення у зв’язку з переведенням на інше
підприємство?
Переведення працівника на інше підприємство
здійснюється шляхом звільнення за пунктом 5
статті 36 КЗпП. Статтею 24 Закону про відпустки
визначено, що в разі звільнення працівника йому
виплачується грошова компенсація за всі не
використані ним дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей. Разом з тим згідно з частиною третьою цієї
статті в разі переведення працівника на роботу
на інше підприємство грошова компенсація за не
використані ним дні щорічних відпусток за його
бажанням має бути перерахована на рахунок
підприємства, на яке переходить працівник.
Зауважимо, що йдеться про перерахування
грошової компенсації за невикористані дні саме
щорічної відпустки. Згідно зі статтею 4 Закону
про відпустки додаткову відпустку працівникам,
які мають дітей, віднесено до виду соціальних
відпусток, і вона не має жодного стосунку до
щорічної відпустки та надається понад останню.
Враховуючи це, компенсація за невикористані
дні цієї відпустки не може бути перерахована на
рахунок підприємства, на яке переходить працівник. Вона має бути виплачена працівнику тим
підприємством, з якого він звільняється.
Працівниця має двох дітей — старшу 12-річну
доньку та молодшу, за якою перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Жінка бажає звільнитися
і вважає, що під час звільнення підприємство
має виплатити їй грошову компенсацію не
тільки за невикористані щорічні відпустки, а й
за додаткову відпустку працівникам, які мають
дітей (10 календарних днів за кожний рік після
народження молодшої дитини). Чи правомірна
така вимога працівниці?
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Згідно зі статтею 19 Закону про відпустки
для надання соціальної відпустки жінка повинна не лише мати двох або більше дітей віком
до 15 років, а ще й працювати. Тобто не лише
перебувати з підприємством у трудових відносинах, а фактично виконувати свої трудові
обов’язки.
Зазначена відпустка є соціальною та надається в будь-який час календарного року. Право
на неї працівниця має незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини,
до чи після, однак лише в тому разі, якщо
вона працює. Тому реалізувати своє право на її
використання, а отже, і на отримання грошової
компенсації за неї, вона може лише за умови,
якщо вийде на роботу та фактично відпрацює
хоча б один день.
Як було зазначено в попередньому запитанні, у
разі звільнення працівниці їй має бути виплачено
грошову компенсацію за всі не використані нею
дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Натомість
у випадку, викладеному в запитанні, після народження другої дитини працівниця так і не приступила до роботи. Більше того, під час перебування
у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку вона не приступала до роботи
жодного дня навіть на умовах неповного робочого
часу, хоча мала на це право.
З огляду на зазначене права на виплату грошової компенсації за соціальну відпустку вона
не має. Але має право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки (за
наявності).
Зауважимо, що період перебування у відпустці для догляду за дитиною не зараховується
до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, а отже, під час розрахунку компенсації
за невикористані дні щорічної відпустки слід
враховувати ці нюанси. 
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Вебінар

Щорічні відпустки:
запитання з практики

На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»
Працівниця перебувала у щорічній основній відпустці 10 днів з
24 квітня 2017 р. Під час відпустки вона хворіла (надала листок
непрацездатності, відкритий на період з 26 квітня по 5 травня).
На яку кількість днів продовжується щорічна відпустка та коли
працівниця має стати до роботи?
Враховуючи норму статті 11 Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96), щорічна відпустка має бути
перенесена на інший період або продовжена в
разі тимчасової непрацездатності працівника,
засвідченої у встановленому порядку. Якщо
причина, що зумовила перенесення відпустки
на інший період, настала під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причини,
яка її перервала, або за згодою сторін переноситься на інший період.
У разі перенесення відпустки на інший період
варто пам’ятати про норму статті 12 Закону
№ 504/96, якою визначено, що невикористану
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частину щорічної відпустки має бути надано
працівнику, як правило, до кінця робочого
року, але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року, за який надається відпустка.
Що стосується обставин, викладених у запитанні, потрібно зауважити, що під час підрахунку
кількості невикористаних днів відпустки не слід
забувати, що на період відпустки та хвороби
припадали святкові дні. Тож розглянемо цю
ситуацію детальніше.
Спочатку з працівницею необхідно узгодити,
чи продовжуватиме вона частину відпустки чи
переноситиме на інший період. У разі перенесення частини щорічної відпустки її надання
встановлюється за згодою між працівником і
власником. Своє бажання працівниця оформлює
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Додаток
Зразок оформлення наказу про перенесення частини щорічної відпустки
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВИТЯЗЬ»
НАКАЗ
10.05.2017 			

м. Полтава 			

№ 52-К/В

Про перенесення частини щорічної відпустки
НАКАЗУЮ:
1. Шевчук Олександрі Петрівні, менеджеру відділу передплати, перенести
частину щорічної відпустки, невикористаної у зв’язку з хворобою (8 календарних
днів), на період 22–29 травня 2017 р.
2. Інспектору з кадрів Петренко Ю. М. відобразити зміни у відповідних кадрових документах, а саме графіку відпусток на 2017 р. та особовій картці № П-2.
Підстави: 1. Заява Шевчук О. П. від 10.05.2017 р.
2. Листок непрацездатності від 26 квітня 2017 р. № 25.
Директор 			

Іванов				

М. О. Іванов

З наказом ознайомлена
Шевчук О. П. Шевчук
11.05.2017

№ 8 (127) серпень 2017

103

Вебінар

заявою такого змісту: «Прошу перенести частину щорічної основної відпустки, невикористану
у зв’язку з хворобою, на (вказується дата)»
або «Прошу продовжити щорічну основну відпустку на (вказується кількість) днів у зв’язку
з хворобою, що припала на період відпустки».
Згода роботодавця засвідчується його резолюцією на заяві, видається відповідний наказ
(додаток), а фахівець кадрової служби вносить
виправлення до особової картки № П-2.
У разі продовження відпустки необхідно
правильно визначити, на яку кількість днів
вона продовжується. Оскільки у випадку, викладеному в запитанні, на щорічну відпустку
(10 календарних днів) припадали святкові дні
1 та 2 травня, необхідно враховувати норму
статті 5 Закону № 504/96. Нею визначено, що
святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей
або повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, не враховуються. Кількість
днів непрацездатності відповідно до Порядку
обчислення середньої заробітної плати (доходу,
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грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, затвердженого постановою КМУ
від 26 вересня 2001 р. № 1266, обліковується
в календарних днях.
Оскільки відпустка надавалася на 10 календарних днів з 24 квітня, то її закінчення припало на
5 травня. Фактично до роботи працівниця мала б
стати 10 травня (враховуючи, що на підприємстві
відповідно до розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2017 році» від 16 листопада
2016 р. № 850-р відбувалося перенесення робочого дня з 8 травня на суботу 13 травня.
Листок непрацездатності відкрито 26 квітня, а закрито 5 травня, отже, хвороба тривала 10 календарних днів. На період щорічної
відпустки припало вісім днів хвороби, а два
дні — на святкові дні 1 та 2 травня, які не враховуються під час надання щорічної відпустки.
Тобто вона продовжується на вісім календарних
днів з 6 травня. На цей період також припадає
один святковий день (9 травня), який ми не
включаємо до кількості днів відпустки. Отже,
працівниця має стати до роботи 15 травня. 
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Як підвищити
ефективність
функції HR

Жанна Ярмоленко,

провідний експерт з розвитку процесів
управління персоналом і розробки кадрової
політики компанії «Група Фінансових Рішень»

С

ьогодні досить часто обговорюється тема
ефективності. Йдеться про ефективність
окремо взятих співробітників, ефективність роботи колективу, взаємозв’язок
індивідуальної та групової ефективності, їх вплив
на результати роботи компанії. Мета таких дискусій — пошук інструментів підвищення ефективності компанії та збільшення її прибутковості.
Очевидний факт — саме люди, які працюють
в компанії, є тим фактором, який значною мірою
впливає на результати роботи організації. Саме
співробітники впливають на те, чи будуть досягнуті
цілі компанії, якими зусиллями, в які терміни і з
урахуванням яких витрат.
Сучасні керівники, як правило, починають
пошук шляхів підвищення ефективності з аналізу
вже існуючих у компанії бізнес-процесів, з оцінки
результативності діючої системи ключових показників ефективності (KPI), з аналізу обґрунтованості
витрат компанії, зі створення систем мотивації
персоналу і так далі.
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Ефективність роботи співробітників вимірюється шляхом оцінки виконання ними ключових
показників ефективності, оцінки компетенцій,
оцінки за методом 360, на підставі зворотного
зв’язку від безпосереднього/вищого керівника.
Ми перерахували лише невелику частину відомих усім інструментів підвищення ефективності
бізнесу. Що ж на практиці сприяє підвищенню
ефективності? Чи володіють керівники таким
важелем, як застосування у своїй роботі інструментів з управління персоналом, або ж задовольняються теоретичними знаннями про них? Чи
завжди HR виступає «міцним плечем», партнером,
на допомогу якого може розраховувати бізнес
у питаннях управління персоналом, готовим не
тільки словом, а й ділом (реальним навчанням і
розвитком, якісним добором, розробкою інноваційних програм і впровадженням проектів)
допомагати розвиватися організації?
На ринку України є компанії, які поставили
собі за мету підвищити ефективність функції HR.

Кадровик України
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Одним з рішень є передача рутинних процесів в в бізнес-сервіс-центр (кадрове адміністрування,
окрему структурну одиницю або на аутсорсинг, підбір, оцінка, розрахунок і нарахування заробітної
а функції управління персоналом — безпосеред- плати), а й такі процеси, як підготовка пропозицій
ньому керівнику підрозділу. Наприклад, керівник щодо зарплатних «вилок», адміністрування догоповинен уміти застосовувати різні інструменти
ворів про надання співробітникам пільг, ведення
мотивації, а не обмежуватися використанням
баз для розрахунку премій і бонусів тощо. Тобто
єдиного інструменту (простого у використанні, але всі рутинні активності.
дорогого для компанії) — підвищенням заробітної
плати. Або, прийнявши рішення про невідповід2. Процеси, які можуть бути автоматизовані.
ність працівника займаній посаді, керівник повинен
Автоматизовані процеси будуть ефективними,
мати достатньо навичок і зрілості, щоб провести якщо під автоматизацією мається на увазі не
«важкий діалог» самостійно, без залучення HR (на створення найпростішого excel-файлу з ручжаль, на практиці керівники HR-напряму можуть ним заповненням усіх полів і перевіркою даних,
залучити до вирішення такого питання кілька а впровадження програмного забезпечення, яке
HR-фахівців), адже хто як не керівник може пояс- мінімізує кількість ручних введень інформації та
нити співробітнику справжні причини негативного перевірок.
зворотного зв’язку?
Звичайно ж, є й компанії,
3. Процеси, які можуть
які вже давно аналізують
(і повинні!) виконуватися
Саме співробітники впливають на
ефективність HR-функції,
безпосереднім/функціоте, чи будуть досягнуті цілі комдосягли поставлених перед
нальним керівником.
собою цілей щодо підви- панії, якими зусиллями, в які терміЦе і робота з командою,
щення ефективності та періі
вже
згадані «важкі бесіди»,
ни і з урахуванням яких витрат
одично піднімають планку,
де роль HR має зводитися
дотримуючись трендів і
до ролі коуча та консульсвітових тенденцій. Успіх і
танта.
своєчасне досягнення поставленої мети обумовлені
великим бажанням це зробити, реальною роботою,
4. Процеси, які містять надмірну кількість
а не її імітацією, орієнтацією на результат, а не на точок контролю та етапів узгодження.
процес.
Види контролю мають відрізнятися залежно
Для створення ефективної HR-функції (насправ- від поставлених завдань і компетентності співді, такий підхід можна застосувати і до інших функ- робітників. Тотальний нагляд, невміння керівника
ціональних напрямів) ми пропонуємо детально
підібрати індивідуальний підхід до кожного спів
проаналізувати всі процеси та розділити їх на робітника можуть демотивувати, призводять до
сегменти, наведені далі.
перепрацювання, знижують ефективність роботи
(в т. ч. «наглядача»).
1. Процеси, які можуть бути стандартизовані
Велика кількість етапів узгодження розмиває
та виведені в окрему структурну одиницю/бізнес- відповідальність за прийняття рішення, затягує
сервіс-центр або на аутсорсинг.
процеси й забирає час. Наприклад, узгодження внуЦе не тільки ті активності, які деякі компанії на трішніх документів компанії великою кількістю підринку України вже передають на аутсорсинг або писантів (у т. ч. з одного департаменту); номінальне
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узгодження співробітниками, які не виконують ані
контрольної функції, ані функції прийняття рішення;
паралельне ведення електронного документообігу
та документообігу на паперових носіях.

Основна проблема під час аналізу ефективності
процесів — це отримання об’єктивних результатів, на підставі яких будуть прийняті правильні
рішення. Якість результатів може постраждати:
l у разі виконання аналізу співробітниками
5. Непотрібні процеси та дублюючі функції. компанії, оскільки співробітники розуміють цілі
Наприклад, підготовка невикористовуваних у й наслідки такого аналізу;
роботі звітів, неефективні затяжні наради, зайвий
l в умовах стислих термінів і обмежених
перфекціонізм під час підготовки презентацій, мате- ресурсів;
ріалів тощо. Ті активності, які не приносять додану
l в разі наявності інших пріоритетів, не менш
вартість, але відволікають ресурси від виконання важливих для керівників.
справді важливих і потрібТому для отримання
них для бізнесу завдань, підоб’єктивних результатів і
міняють поняття залучерекомендацій щодо підЯкісний аналіз існуючих процесів
ності в процес і роботу на
вищення ефективності
допоможе переформатувати
досягнення максимально
HR-функції (і не тільки) я
швидкого результату.
раджу залучати незалежних
сервісну роль HR у роль коуча і
Безумовно, така сегекспертів.
партнера для бізнесу
ментація буде ефективною,
Якісний і своєчасний
якщо:
аналіз існуючих процесів
l проаналізувати продопоможе переформатуцеси ретельно та об’єктивно;
вати сервісну роль HR у роль коуча і партнера для
l керівники справді зацікавлені в підвищенні бізнесу та зосередитися на вирішенні важливих і
пріоритетних завдань. Складність полягає в ступеефективності своєї функції;
l за результатами такого аналізу будуть прий ні готовності сучасних HR-керівників поставити в
няті правильні рішення й розроблені, а згодом і пріоритет бізнес і його завдання, а не індивідуальні
впроваджені плани заходів.
інтереси та потреби, і побудувати систему, яка не
Крім такого аналізу вкрай важливо створити потребує щохвилинного контролю, але дає змогу
базу HR-метрик, визначити напрями для поліп- HR-директору та його команді мати достатньо часу і
шень та аналізувати динаміку змін.
сил, щоб бути повноцінним партнером для бізнесу. l
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Секрети управління
персоналом:

правда та міфи
Закінчення. Початок у № 7/2017

Олег Бариш,
HR-експерт

Секрет 10: найголовніші функції
HR — це наймання та навчання
персоналу
Думаю, від колег ви неодноразово чули цей секрет:
у HR найголовніша функція — це наймання персоналу. Часто це взагалі єдина зона відповідальності,
якою колеги займаються весь час. Другою головною функцією HR називають навчання персоналу.
Нерідко до цих двох додається ще проведення
корпоративних свят. У багатьох компаніях функція
HR представлена саме такою куцою конструкцією:
наймання + навчання + свята.
Уявіть, ви маєте автомобіль, у якого одні двері,
два чи три колеса, якісь елементи від двигуна та
підвіски. Їхати на такому не можна, максимум —
штовхнути з гори й дивитися, що з цього вийде.
Результату від такого бачення й такої реалізації
HR-функції жодного, користі для компанії теж
жодної, плюс постійні проблеми з персоналом.
І якщо колеги намагаються переконати себе та
інших, що для компанії більш широкої реалізації
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функцій HR не потрібно, вони лукавлять. Особисто
я за системне розуміння й бачення HR-функції.
Тільки в разі системного підходу HR може бути
по-справжньому корисним компанії. Тому особисто я поділяю думку щодо того, що у HR немає
найголовніших функцій, а є важливі функції, а цей
секрет — всього-на-всього міф.

Секрет 11: розпочати з чистого
аркуша — найкраще рішення в HR
Улюблений секрет багатьох колег: якщо щось
пішло не так — просто розпочни з чистого аркуша.
Як на мене, це дивно, адже якщо компанія функціонує, то рішення з чистого аркуша може бути як
великою сміливістю, так і великою дурістю. Так,
іноді це єдине правильне рішення, але рішення з
чистого аркуша мають багато підводних каменів,
оскільки необхідно зрозуміти, як ви дійшли до
такого життя, слід зрозуміти, що саме пішло не
так: можливо, неправильно поставлені цілі, непра-

109

HR-ПРАКТИКА

вильно складені плани, неправильно визначений
очікуваний результат тощо. Не можна сказати, що
це міф, але цим секретом потрібно користуватися
дуже й дуже уважно та акуратно. Деякі колеги аж
надто вільно та швидко приймають такі рішення,
нагадуючи школярів, коли достатньо лише вирвати
листочок із зошита, щоб собою пишатися. У HR
потрібно бути дуже уважним до кожного сказаного
слова, до вжитих заходів, адже уявіть: ви розрекламували якийсь проект, а потім раптом розпочали
його з чистого аркуша або й зовсім передумали
його реалізувати. Це прямий шлях підірвати довіру до компанії, свій авторитет, свою репутацію.
Тож користуйтеся, але з розумом, і тільки в разі
крайньої потреби.

Секрет 12: щоб працювати в HR,
необхідно любити людей
Цей секрет вважається мало не мантрою чи клятвою для HR. Пропоную подумати логічно: щоб
працювати у сфері фінансів, потрібно клястися в
любові до грошей чи не потрібно? Вам смішно?
Мені також! Звідки ж з’явилося це людинолюбство
у HR? Можливо, через ту особливу роль, яку HR
вигадали самі собі, через усі ці розмови про «інженерів людських душ», про найдушевнішу функцію
компанії та інші штампи? HR виконує важливі
функції в компанії, має свої вимоги, свої завдання.
Я згоден з тим, що під час реалізації цієї функції
HR мають поважати компанію та її співробітників,
поважати самих себе. Це не секрет — це здоровий
глузд. А надмірна любов до співробітників призводить до неправильних пріоритетів, неправильних
підходів до роботи та може завдати кар’єрі HR
швидше шкоду, адже він ризикує перетворитися
на няньку чи жилетку, в яку знайдеться чимало
охочих поплакатися. HR — це все-таки про інше.
У той же час якщо HR терпіти не може людей як
таких або не дай боже є соціопатом, то він поми-
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лився з професією, і йому буде дуже важко, але
мені особисто такі люди у HR не траплялися.

Секрет 13: кар’єрне зростання дуже
важливе для співробітників, і компанії зобов’язані його забезпечити
Це не просто міф, це головний біль компаній і
велика проблема для HR. До того ж цю проблему
компанії створюють самі собі, за допомогою та
руками HR. Спробуйте знайти вакансію, у якій не
йшлося б про можливість кар’єрного зростання.
І не важливо, буде це вакансія керівника чи прибиральника. Ви ніколи не замислювалися, навіщо це?
Але ж кандидати чекають цього, скажуть колеги,
та й співробітники працюють і вірять у кар’єрне
зростання. А хто створює такі очікування? Сама
ж компанія й створює, більше того, вона його
обіцяє, а в деяких компаніях кар’єрне зростання
гарантують.
А тепер пригадайте, як влаштовані/побудовані
більшість компаній? Правильно, у вигляді піраміди:
тобто чим вищий рівень, тим менше можливостей
на цей рівень потрапити. Таким чином більшість
компаній припускаються двох великих помилок:
вони обіцяють кар’єрне просування, усвідомлюючи, що можливості компанії дуже обмежені;
вони популяризують кар’єру як виключно вертикальне зростання по посадовій ієрархії. До чого
це призводить? До невдоволення співробітників,
до недовіри до компанії, до залишення роботи
цінними співробітниками та навіть до конфліктів.
Додайте сюди ж «любов» компаній запрошувати
на ключові посади кандидатів ззовні.
А чи замислювалися ви, навіщо багатьом вашим
співробітникам кар’єрне зростання? У розумінні
більшості працівників кар’єрне зростання — це шлях
до поваги, визнання і... до вищої оплати праці, пільг
та компенсацій. Є чимало досліджень, у яких йдеться про те, що коли б не блага, що супроводжують
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кар’єрне зростання, то співробітники і не гналися б
за кар’єрою. Ще одна проблема, яка є наслідком
кар’єрної гонитви, — компанія втрачає чудових
виконавців і отримує поганих керівників. Вихід
простий — припинити популяризувати вертикальну
кар’єру, створити можливості для горизонтальної
кар’єри, забезпечити шану й повагу для гідних та
можливості для зростання заробітної плати (за
результат, без кар’єрної гонитви).

ховуєте цього під час побудови систем мотивації
та реалізації інших HR-функцій, у вашій компанії
можуть виникнути проблеми. Ставитися до всіх
однаково простіше, але це шлях в нікуди, тому цей
секрет — всього-на-всього міф.

Секрет 15: без штрафів в управлінні
персоналом не обійтися

Дивний секрет, який доводилося чути неодноразово.
Деякі колеги переконані, що кожна компанія, яка
поважає себе, просто зобов’язана мати власну систему штрафів, а інакше її не сприйматимуть серйозно.
Цей секрет кочує з однієї компанії до іншої та А хтось із колег впевнений, що штрафи є нерозривною
є мало не мантрою для HR. Особливо грішать частиною системи мотивації персоналу, без якої вона
цим колеги, які займаютьніяк не складеться. Що я вам
ся переважно найманням
на це відповім? Що думки
персоналу. А ще ця фраза
колег іноді справді пороШкода від штрафів для компанії
є своєрідним прикриттям
іноді величезна, і проявляється вона джують дурості й труднощі,
поганого знання та розуз якими вони потім довго й
міння компанії, небажан- в слабкій ініціативі співробітників, інколи безуспішно борютьнебажанні деколи взагалі
ням глибоко розбиратися
ся. Особливо мені «подобавиконувати якісь дії, щоб не бути
в житті та роботі компанії.
ються» ті колеги, які однією
Багато компаній, заяврукою виписують штрафи
оштрафованим
ляючи таке, анітрохи не
співробітникам, а іншою
бентежачись виділяють
пишуть службові записки
касту недоторканих, яким
керівництву про те, як штраможна все. Гадаю, ви також знаєте компанії, побу- фи шкодять компанії. Я зустрічав і таких!
довані за принципом «керівники та всі інші». Одним
Так, штрафи нібито поза законом, але кого це
шану й повагу, а інших у кращому разі знають, зупиняє? Упевнений, що цей секрет — міф, і міф
скільки їх у компанії загалом. Насправді ніхто не шкідливий і небезпечний. Шкода від штрафів
вимагає, щоб ви ділили співробітників на сорти, для компанії іноді величезна, і проявляється вона
але не всі працівники мають однакову цінність і в слабкій ініціативі співробітників, небажанні
важливість для компанії. Це не повага до співробіт- деколи взагалі виконувати якісь дії, щоб не бути
ників, це лише констатація здорового глузду. Якщо оштрафованим, у недовірі до компанії, в недовірі
ви не думали про це, пропоную вам замислитися до керівників, коли штрафи накладаються безнад тим, що є співробітники ключових підрозді- системно, вибірково, а іноді з їх допомогою пролів, ключові посади, ключові співробітники. Крім сто з’ясовуються стосунки й караються незгодні.
того, за результатами та ефективністю не всі з них Особисто мені невідомі випадки, коли за допооднакові. Якщо ви не звертаєте на це уваги, не вра- могою штрафів якась компанія змогла досягти

Секрет 14: у компанії всі співробітники важливі та цінні
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видатних результатів. Компанії це розуміють і
штрафують швидше за інерцією, оскільки штрафувати простіше, зручніше, ніж продумати, як
можна зацікавити співробітників досягати потрібних результатів. Але ситуація не безнадійна: існує
чимало компаній, навіть у нас, які обходяться без
штрафів, взагалі без штрафів! Як їм це вдається?
Раджу почитати про їх досвід, і впевнений, що і у
вас з’являться думки та ідеї, як уникнути штрафів.

Секрет 16: звільнені співробітники не
цікавлять HR

кращою й сильнішою. Я не маю на увазі, що потрібно утримувати в компанії всіх охочих звільнитися,
я наголошую, що потрібно бути чесними із співробітниками до кінця. Поводьтеся гідно навіть з тими,
хто зібрався звільнитися, адже ви разом прожили
якусь частину свого життя. Упевнений, що так правильніше й мудріше.

Секрет 17: наймання співробітника
розпочинається з правильно складеного тексту вакансії

Це абсолютно не міф. Можливо, наймання розпоЦей секрет передається колегам, напевно, повіт чинається ще раніше, з правильно складеної заявки
ряно-крапельним шляхом. Я багато разів був на підбір, але вважати текст вакансії відправним
свідком, чув і читав про
пунктом також правильно.
випадки, коли співробітНаймання персоналу в більник вирішує звільнитися з
шості компаній влаштовано
таким чином, що аси підкомпанії і що потім відбуЗважаючи на окремі опитування
вається. Як компанія рапключаються тільки на більш
співробітників, наявність чітких,
том повертається до нього
пізніх етапах, а до цього
прозорих і зрозумілих правил дуже найманням займається
спиною, як колишні колеги
важлива для багатьох з них
влаштовують йому гонку зі
хто-небудь і як-небудь. Що
здоровим глуздом, як все
я маю на увазі? Мало хто
навколо нього наповнюконтролює текст вакансії,
ється атмосферою презирякий розміщується в мерества, як усі його минулі заслуги перетворюються жі, ніхто не контролює, як відбувається первинний
на черепки, а то й провали, на які компанія просто відбір, хто проходить далі, кого не пропускають
закривала очі (так йому нерідко кажуть).
та інші технічні моменти. Важка артилерія ще не
Я б не писав про це, якби цей секрет не зустрі- підключається, їм потрібен стійкий потік хороших
чався так часто і не шкодив би компаніям настільки кандидатів. І мало кому спадає на думку, що бій за
сильно. Колеги забувають, що в житті все може ста- хороших кандидатів до цього моменту може бути
тися, ніхто не може заборонити будь-кому шукати вже програно: неправильно складеним текстом
інший шлях (легший, складніший, цікавіший тощо),
вакансії, грубими помилками як орфографічними,
та й ситуації в житті можуть бути різними. Ну а крім так і логічними, дурними запитаннями, які ставлять
того, земля кругла, і ніхто не знає, що станеться кандидату на вході, після яких зникає бажання спілзавтра. Розумні компанії намагаються зберегти зі куватися далі, тощо. Чи не тому так багато компаній
своїми колишніми співробітниками хороші сто- мають великі проблеми з найманням, програючи вже
сунки, використовують інформацію співробітників, на самому початку. Так що розпочинайте з малого,
які звільняються, для того щоб зробити компанію щоб досягти значних результатів.
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Секрет 18: у HR допускається брехня
заради порятунку або напівправда
Про цей секрет не заведено говорити вголос,
його використовують, так би мовити, під грифом
«Секретно». Я не знаю, хто навіяв колегам, що
залежно від ситуації вони мають право казати
неправду, не зовсім правду, не казати про все, що
їм відомо, або просто про щось промовчати. Іноді
це називається «брехня на благо». Мені інколи здається, що колеги часто зловживають таким своїм
«правом». Думаю, ви неодноразово з цим стикалися:
коли HR не кажуть усієї інформації кандидату, щоб
закрити вакансію; коли кандидату обіцяють те, що
не зовсім відповідає дійсності; коли працівникам
дають нічим не підтверджені обіцянки, щоб відкласти вирішення проблеми; коли керівництву
доповідають не зовсім повну інформацію про
ситуацію в компанії тощо.
Я не знаю, що думаєте про цю ситуацію саме
ви, але я впевнений, що цей шлях неприйнятний.
Брехня породжує брехню у відповідь або призводить до недовіри співробітників до компанії.
Зрозуміло, що атмосфера недовіри в компанії аж
ніяк не виграшна стратегія для її розвитку та її
майбутнього. Тому особисто я переконаний, що
застосовувати цей секрет дуже небезпечно, і брехні
заради порятунку не існує, а репутація занадто
дорого коштує.

Секрет 19: для персоналу важлива
наявність чітких, зрозумілих і прозорих правил
Насправді це дуже важливий секрет, який виявляється правдою. Не часто колеги про нього згадують і ще рідше докладають зусиль, щоб вжити
якихось заходів у цьому напрямі. Хоча, зважаючи
на окремі опитування співробітників, наявність
чітких, прозорих і зрозумілих правил дуже важ-
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лива для багатьох з них, до того ж цінність цих
правил згідно з деякими опитуваннями вища, ніж
винагороди та інші блага компанії. Під правилами
мається на увазі певна система координат «що
таке добре» і «що таке погано», які служили б орієнтиром для співробітників. Саме наявність таких
правил роблять компанію організацією, якій можна
довіряти і з якою можна будувати довгострокові
стосунки. А ще наявність подібних правил може
бути чудовою конкурентною перевагою компанії.
Але це питання має два боки: крім наявності правил
існує їх беззастережне дотримання й поширення
на всіх без винятку співробітників компанії. Я ще
раз наголошую: на всіх без винятку. Тільки в цьому
випадку можна домогтися максимального ефекту.
Дуже рекомендую вам подумати, щоб такі правила
з’явилися і у вашій компанії.

Секрет 20: вибудувана команда —
запорука успіху компанії
Я часто чую це від колег, які чомусь пов’язують
успіхи компанії саме з наявністю в ній команди і
спрямовують на це багато зусиль та витрачають
занадто багато часу. У той же час інша частина
колег відхрещується від однієї лише думки про це.
Причому при найближчому розгляді виявляється,
що багато HR розуміють «команду» по-різному:
для когось це група однодумців, заряджених
загальними цілями та ідеями, а для когось це
безформна маса, якою було б легко й просто
керувати. Тож не дивно, що вибудувати команду
часто не виходить і через різне розуміння, і через
те, що не береться до уваги індивідуальність, що
забувається про здоровий егоїзм, про те, що кожний співробітник може мати свої цілі й завдання,
які на взаємовигідній основі вирішуються в компанії. А якщо врахувати, що нерідко командоутворення здійснюється за рахунок особистого
часу співробітників, а інколи нагадує впадання в
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глибоке дитинство, ви зрозумієте, чому настільки
відрізняються відгуки від компаній, від керівників,
від співробітників і чому в багатьох компаніях
немає команд, але є результати.
Хоча ніхто не заперечує й того, що є приклади,
коли компанії-команди досягають успіхів, однак
подібних прикладів, як на мене, не так вже й багато.
Правда чи міф цей секрет? Особисто мені здається,
що більше все-таки міф. А якщо задумаєтеся про
побудову команди, зрозумійте спочатку, навіщо вам
це потрібно і чи немає інших шляхів цього досягти.
І насамкінець подумайте ось про що: навіть з двох
людей, які люблять і прагнуть присвятити себе одне
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одному, часто не виходить команда... А якщо таких
людей десятки, сотні, тисячі?
Звичайно, це не всі секрети, які трапляються в
управлінні персоналом, але я сподіваюся, що після
прочитання цієї статті ви більш розумно ставитиметеся до таких секретів, єдино правильних рішень
тощо. Інколи шкода від усього цього для ефективності
управління персоналом, для репутації та авторитету
HR величезна. Так що не беріть все на віру, ставте під
сумнів думки навіть найвидатніших експертів, сумнівайтеся навіть у «найкращих рішеннях». Підганяйте
кожну думку, ідею, інструмент, документ під вашу
компанію. Думайте, робіть висновки, дійте! l
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