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Виберіть собі роботу до душі,
і вам не доведеться працювати
жодного дня у своєму житті.
Конфуцій

Цікаво спостерігати, як у вересні міста повертаються до
свого активного ритму життя. Після літньої перерви вулиці
оживають, і хоча транспорт знову переповнений, нас не
залишає відчуття того, що вливаючись у цей енергійний
рух ми нібито оживаємо.
Отже, настала осінь: школярі й студенти повертаються
до навчання, хоч і не завжди охоче й з оптимізмом, а ми,
дорослі, — з відпусток, звичайно, кому пощастило…
Це ми ведемо до того, що можливо дехто з вас змінив
роботу напередодні літа, тому ще не зміг використати
щорічної основної відпустки. Але це не проблема, адже
можна скористатися правом на відпустку без збереження
заробітної плати. Про умови та особливості її надання
читайте в статті Галини Фольварочної.
Не знаю, як кому, а мені подобається момент настання осені: таке враження, що розпочинається щось нове
й цікаве. Після літнього занурення у спеку та відпочинку
хочеться вдихнути прохолодного повітря, набрати обертів
для активності. Тому для людей енергійних і завзятих та
для тих, хто хотів би таким бути, в пригоді стане стаття
Людмили Богуш-Данд про планування часу.
Бажаю вам активної, вдалої й теплої осені та нехай
робота завжди буде до душі!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.07.2017 р. — 9817
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ЗАКОНОДАВСТВО

ПРАВО

6 Моніторинг

Архівна справа

Офіційні роз’яснення

20 Олена Замкова
Комплектування архіву

9 Лист Міністерства соціальної політики України
від 7 липня 2017 р. № 1819/0/101-17/281

9 Лист Міністерства соціальної політики України щодо встановлення посадових окладів від
23 листопада 2016 р. № 1587/13/8416
10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо розрахунку відпускних педпрацівникам
ПТНЗ від 20 червня 2017 р. № 1710/0/101-17
11 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо надання педпрацівникам щорічної відпустки від 26 квітня 2017 р. № 1296/01/101-17
12 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо зміни посадового окладу працівника в разі
переведення від 11 травня 2017 р. № 1398/0/101-17
13 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо розрахунку середньої зарплати для оплати
відпусток від 19 червня 2017 р. № 1692/0/101-17
14 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо перенесення на інший період щорічної
відпустки в разі тимчасової непрацездатності
від 17 липня 2017 р. № 1922/0/101-17/284
15 Лист Державної фіскальної служби України
щодо оподаткування доходів фізичних осіб від
19 квітня 2017 р. № 8304/6/99-99-13-02-03-15
16 Лист Міністерства освіти і науки України щодо
умов оплати праці працівників навчальних закладів від 1 червня 2017 р. № 1/12-3662
16 Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13 червня
2017 р. № 5.2-28-1071
17 Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від
24 січня 2017 р. № 38-01-2
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У межах теми, присвяченої вимогам до комплектування
архіву, розглянуто можливий максимальний склад документів архіву підприємства, граничні строки зберігання архівних документів на підприємстві до передання
їх на державне зберігання, вимоги до оформлення
справ, що підлягають передаванню в архів, а також
порядок безпосереднього приймання справ до архіву

Актуальна тема

28

Вікторія Галкіна
Комісія із соціального страхування:
порядок створення та документальне
оформлення

Кожний працівник має право на оплату листка непрацездатності та інші види матеріальної допомоги
й соціальних послуг. Саме для їх надання на підприємстві має бути створено комісію із соціального страхування, адже на підставі рішення зазначеної комісії
призначається або не призначається матеріальна
допомога працівникам. У статті розглянуто, яким
чином створюється комісія, як вона здійснює свою
діяльність та які документи мають бути оформлені

Трудовий договір

43 Олександр Клименко
Особливості роботи вахтовим методом
Робота вахтовим методом до цього часу регулюється
переважно НПА колишнього СРСР. Які ж особливості
правового регулювання роботи вахтовим методом і
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чим вона відрізняється від роботи в інший спосіб —
розглянуто в статті

Пенсійне забезпечення

54 Галина Мастюгіна
Про пенсійне забезпечення в запитаннях
та відповідях
У статті у формі відповідей на запитання з’ясовуються
деякі особливості пенсійного забезпечення працівників.
Зокрема, розглянуто питання щодо зарахування до страхового стажу часу навчання у вищих навчальних закладах;
зміни розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника в
разі працевлаштування особи, яка отримує таку пенсію,
та питання щодо права на підвищення до пенсії особи,
батько якої був репресований, а згодом реабілітований

57 Відповіді на запитання

Час відпочинку

74 Галина Фольварочна
Порядок надання відпустки
за рахунок працівника

ПРАКТИКА

Законодавством передбачено достатній перелік
підстав для надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, багато з яких надаються
в обов’язковому порядку. Про підстави надання
цих відпусток, їх тривалість та якими нормами законодавства при цьому слід керуватися — у статті

Кадровий роман

Соціальне страхування

62 Галина Фольварочна
Подолання перешкод. Про «шкідливість»
відпустки за роботу за комп’ютером

79 Ольга Гуменюк

У дев’ятій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглядаємо
питання щодо встановлення правильного строку відпусток для працівників, які працюють за комп’ютером

У статті у формі відповідей на запитання розглянуто
ситуації, пов’язані з особливостями оплати листків
непрацездатності. Зокрема, з’ясовано питання щодо повернення допомоги по вагітності та пологах, якщо жінка
звільняється за власним бажанням у період відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами; виправлення помилки,
допущеної під час заповнення зворотного боку листка
непрацездатності; дій кадрової служби в разі надання
працівницею листка непрацездатності, в якому зазначено, що їй видано новий листок непрацездатності тощо

60 Календар

Підбираємо галузеві посади (професії)

69 Олександр Носіков
Вимоги до працівників служби безпеки
підприємства
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Стабільний розвиток, ефективне функціонування та
конкурентоспроможність підприємства, установи,
організації насамперед залежать від безпеки його господарської діяльності. Ця сфера роботи підприємства
охоплює його фінансово-економічну, інформаційну
безпеку, охорону власного майна та посадових осіб,
права на інтелектуальну власність та їх захист тощо.
У статті розглянуто складові системи безпеки, що
постійно оновлюються в умовах сучасних потреб
конкурентоспроможного виробництва, та вимоги до
окремих працівників служби безпеки підприємства

Актуальні питання оплати листків
непрацездатності
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Трудові книжки: практикум

86 Ярослава Паньків
Трудові книжки: вносимо записи правильно
Формулюючи запис до трудової книжки фахівець
кадрової служби послуговується трудовим, пенсійним
законодавством та підзаконними актами. Тож у статті
розглянуто формулювання запису до трудової книжки,
що підтверджує право працівника на пенсію за віком
на пільгових умовах, а також наведено зразки записів
про роботу надомника, сезонну та тимчасову роботу
та роботу у фізичної особи

Трудові відносини

93 Ірина Красовська
Запізнення на роботу:
види відповідальності та оформлення
Кожного працівника під час прийняття на роботу
ознайомлюють з правилами внутрішнього трудового
розпорядку, одним з яких є вчасний прихід на роботу.
Але майже на кожному підприємстві є працівники, які
порушують це правило й запізнюються, — хтось одноразово, а хтось — систематично. У статті з’ясовано, як
у таких випадках притягнути порушника до дисциплінарної відповідальності та як це правильно оформити

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

106 Гейміфікація в управлінні персоналом:
успішний досвід та кілька порад
Гейміфікація продовжує набувати популярності серед українських HR-фахівців. Що це — просто мода
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чи справді корисний і потрібний HR-інструмент?
У чому секрет її популярності, з якою метою
вона застосовується та яких правил при цьому
потрібно дотримуватися? На ці та інші запитання
відповідає Катерина Бандуровська, HR-партнер
компанії Luxoft

HR-практика

110 Станіслава Стефановська
Культура управління: вже не раби,
але ще й не роботи
Як ви вітаєте гостей у своєму офісі, магазині, ресторані? Як ви звертаєтеся до клієнтів та гостей?
Що кажете про підрядника, який раптово припинив
переговори? Що ви кажете своєму співробітнику,
коли він повідомляє, що захворів? До чого ви
готуєте свій персонал? Як ставите завдання? Як
звільняєте? Що кажете услід тим, хто пішов від
вас? Ці та безліч інших «як» і «що» наповнюють
змістом абстрактне поняття «культура управління»,
три основних «закони» якого й розглянуто в статті

Досвід спеціалістів

113 Людмила Богуш-Данд
Планування робочого дня кадрового
менеджера
Як все встигнути й не відкладати на потім? Запам’ятайте, що встигнути все неможливо. Адже
ми не можемо розтягнути час, у нас з вами його
обмежена кількість, і це означає, що доведеться навчитися встигати зробити те, що потрібно, сьогодні.
Тож у статті розглянуто кілька правил, виконання
яких допоможе вам робити те, що ви хочете, а ввечері
відчувати себе задоволеними і щасливими, а не виснаженими й нещасними
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МОНІТОРИНГ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про внесення зміни до
пункту 7 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2015 р.
№ 528» від 9 серпня 2017 р. № 560

В

Постанова «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і
показників, зайнятість в яких дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах,
затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 24 червня 2016 р.
№ 461» від 4 липня 2017 р. № 479

К

несено зміни до пункту 7 додатка до постанови КМУ «Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
та визначається періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України» від 29 липня 2015 р.
№ 528. Визначено, що планові заходи державного нагляду (контролю) за
дотриманням суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику вимог
законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
проводитимуться органами Пенсійного фонду України з періодичністю не частіше
одного разу на два роки.
Постанова набрала чинності 17 серпня 2017 р.

абінет Міністрів України розширив списки виробництв, робіт, професій,
посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах, шляхом внесення змін до постанови КМУ від 24 червня
2016 р. № 461. Зокрема, до Списку № 1 додано позиції:
 працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва;
 працівники, зайняті на роботах у зоні відчуження, сумарна щільність
забруднення території якої радіонуклідами становить 100 кБк/м2 і більше;
 працівники, зайняті на видобуванні та збагаченні уранової руди;
 робітники складів і баз зберігання та постачання пестицидів і хімічної
продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням і складуванням
пестицидів;
 працівники, зайняті на видобуванні та збагаченні уранової руди 50 і
більше відсотків робочого часу.
Постанова набуває чинності 1 січня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Випуску 80
«Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників» від 29 березня 2017 р.
№ 518

У

Наказ «Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик» від 31 травня
2017 р. № 918

З
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новій редакції затверджено Випуск 80 «Соціальні послуги» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників.

атверджено Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних
характеристик, який визначає процедуру розроблення, погодження,
затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників та внесення змін до нього. Довідник є документом з питань
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управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях усіх
форм власності та видів економічної діяльності.

Наказ «Про затвердження форми
картки обліку даних інспектора праці»
від 11 липня 2017 р. № 1127

З

атверджено форму картки обліку даних інспектора праці. Наказ затверджено
відповідно до постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259
Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 р. № 295.

Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці в архівних установах»
від 18 квітня 2017 р. № 634

З

Наказ «Про затвердження Правил
охорони праці під час одержання та
переробки порошків магнію та його
сплавів» від 11 квітня 2017 р. № 603

З

атверджено Правила охорони праці в архівних установах, які поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності
та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність у галузі
архівної справи. Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх керівників та
працівників архівних установ під час організації та виконання ними робіт,
стажерів, аспірантів, осіб, відряджених до архівних установ, студентів
вищих та середніх навчальних закладів під час проходження виробничої
практики, а також під час проектування, реконструкції та будівництва
приміщень архівних установ.
Наказ набрав чинності 1 серпня 2017 р.

атверджено Правила охорони праці під час одержання та переробки
порошків магнію та його сплавів, які поширюються на всіх суб’єктів
господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових
форм, діяльність яких пов’язана з одержанням та переробкою порошків
магнію та його сплавів.
Наказ набрав чинності 28 липня 2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Методики
планування заходів з евакуації» від
10 липня 2017 р. № 579
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гідно з наказом центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання
мають розробити плани заходів евакуації людей і матеріальних цінностей у
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і збройних конфліктів.
Для цього має бути створено спеціальну комісію. На підприємствах із
чисельністю персоналу менше 50 осіб замість комісії призначається працівник,
який виконує її функції.
План евакуації працівників розробляється відповідною комісією,
підписується її головою, затверджується керівником підприємства, який
створив комісію, та погоджується органом, на території якого планується
розмістити евакуйованих людей. План евакуації складається з тексту та
карти (схеми). Окремо в ньому має бути передбачено заходи з порятунку
осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення.

З
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Наказ «Про затвердження Порядку
повідомної реєстрації інспекційних
відвідувань та рішень інспектора праці
про відвідування роботодавця» від
22 червня 2017 р. № 76

З

Наказ «Про затвердження Покажчика
нормативно-правових актів з охорони
праці» від 10 липня 2017 р. № 88

Н

атверджено Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та
рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, який визначає
процедуру повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, передбачене пунктом 33 Порядку
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю,
затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2017 р. № 295.

аказом затверджено Покажчик нормативно-правових актів з охорони
праці.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Наказ «Про затвердження Порядку
організації підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування у
навчальних закладах за державним
замовленням Національного агентства України з питань державної служби» від 19 квітня 2017 р. № 86

8

01_KU09-2017.indd 8

атверджено Порядок організації підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних
закладах за державним замовленням Національного агентства України з
питань державної служби (НАДС), який визначає норми та вимоги щодо
організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним
замовленням НАДС.
Наказ набрав чинності 28 липня 2017 р.

З
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 7 липня 2017 р. № 1819/0/101-17/281
Щодо виплати держслужбовцю грошової допомоги при наданні
щорічної основної відпустки
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплати державному
службовцю, якого переведено з іншого державного органу, грошової допомоги при наданні щорічної
основної відпустки, яку оплачено за рахунок перерахованої суми компенсації за невикористану
відпустку, та повідомляє.
Відповідно до статті 57 Закону України «Про державну службу» державним службовцям
надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш
тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати.
Згідно зі статтею 59 цього Закону щорічні відпустки надаються державним службовцям у
порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.
Відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі переведення працівника на
роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток
за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.
Відповідно до частини третьої статті 9 цього Закону якщо працівник, переведений на роботу на
інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки
і не одержав за них грошову компенсацію, 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.
Під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника
передбачається одна допомога для оздоровлення, яка є гарантованою виплатою один раз на рік
при наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік.
Тобто якщо державному службовцю надається щорічна основна відпустка, він має право на
отримання грошової допомоги, передбаченої статтею 57 Закону України «Про державну службу».
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони носять інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні
встановлювати нових правових норм.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 листопада 2016 р. № 1587/13/8416
Щодо встановлення посадових окладів
<...> Відповідно до статей 15 Закону України «Про оплату праці» та 97 Кодексу законів про
працю України (далі — КЗпП) госпрозрахункові підприємства форми і системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат
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встановлюють самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральною та галузевими (територіальними) угодами.
З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження
інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів на підприємствах незалежно
від форми власності та господарювання, які використовують найману працю та мають права
юридичної особи, укладається колективний договір (ст. 11 КЗпП).
Згідно із статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір
укладається на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов’язань. До нормативних умов колективного договору належать умови, якими встановлюються форми, системи,
розміри заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; умови регулювання фондів оплати праці та встановлення
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці тощо.
Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів)
встановлюються в колективному договорі або іншому локальному документі підприємства залежно
від складності робіт, організаційно-правового рівня посади, від функцій, які виконує підрозділ, в
якому працює той чи інший працівник, та інших умов праці. При цьому міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення можуть встановлюватись у певному діапазоні («вилки») ставок (окладів).
При застосуванні діапазонів («вилок») окладів проводиться атестація працівника і за результатами
атестації встановлюється оклад в межах діапазону по посаді, на якій працівник працює.
Схеми посадових окладів — це повний перелік найменувань посад, необхідних для нормального
функціонування підприємства, з кожної із яких визначено розміри посадових окладів. У схемах
передбачено два розміри посадових окладів — мінімальний і максимальний. Така «вилка» посадових окладів дозволяє диференціювати рівень оплати працівників, які виконують однакову
роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їх кваліфікації, відповідальному ставленню
до своїх обов’язків.
Фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюється (в межах так званої «вилки») з
урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його завантаженості
і напруженості праці та не є порушенням трудового законодавства.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 20 червня 2017 р. № 1710/0/101-17
Щодо розрахунку відпускних педпрацівникам ПТНЗ
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо застосування пункту 10
Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого
1995 р. № 100 (далі — Порядок), та повідомляє.
Пунктом 10 Порядку передбачено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових
окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями,
передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді,
протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи
премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок
часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
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Абзацом третім пункту 10 Порядку встановлено, що в разі зміни тарифної ставки (посадового
окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу
вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.
Рішення про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на 2 тарифні розряди
з 2017 р. педагогічним працівникам, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів, прийнято
постановою КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 р. № 1298» від 14 грудня 2016 р. № 974. Таке рішення Уряду зумовлено підвищенням
престижності праці таких працівників та упорядкування рівня їх оплати.
Зважаючи на викладене, обчислення середньої заробітної плати педагогічним працівникам
для визначення розміру коштів для оплати періоду їх відпустки слід проводити з урахуванням
абзацу першого пункту 10 Порядку шляхом коригування виплат, які враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати, на коефіцієнт підвищення окладу, який розраховується діленням
окладу, який установлений педпрацівнику після підвищення на два тарифні розряди, на оклад,
який був у педпрацівника до такого підвищення.
Для викладачів ПТНЗ, які мають навантаження і з предметів згідно з Державним стандартом
базової і повної загальної середньої освіти, (затвердженим постановою КМУ від 23 листопада
2011 р. № 1392), і одночасно із спеціальних предметів, а оплата їх праці здійснюється частково
за кошти освітньої субвенції, частково за кошти місцевих бюджетів і за різними посадовими
окладами (ставками заробітної плати), обчислення середньої заробітної плати для визначення
розміру коштів для оплати періоду їх відпустки здійснюється окремо:
за години з предметів за стандартом базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням
коефіцієнта підвищення окладу на два тарифні розряди і оплачуються за рахунок коштів освітньої
субвенції;
за години із спеціальних предметів з урахуванням коефіцієнта підвищення розміру окладу
(ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. (у зв’язку зі зміною розміру I тарифного розряду) і
оплачуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26 квітня 2017 р. № 1296/01/101-17
Щодо надання педпрацівникам щорічної додаткової відпустки
за ненормований робочий день
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто Ваше звернення і повідомляється.
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон)
керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів
у порядку, затвердженому КМУ.
Такий порядок визначений постановою КМУ «Про затвердження Порядку надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та
установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. № 346.
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Згідно зі статтею 8 Закону працівникам з ненормованим робочим днем може бути встановлена
додаткова щорічна відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт
та професій, визначених колективним договором, угодою.
Відповідно до пункту 6 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим
робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом
Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 (далі — Рекомендації),
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з відповідними галузевими
профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників з
ненормованим робочим днем.
Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день,
визначається колективним договором (п. 7 Рекомендацій).
Отже, керуючись Орієнтовним переліком (якщо такий є), на підприємстві, в установі, організації
як додаток до колективного договору затверджується Список професій, посад працівників з
ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки у межах її семиденної
тривалості, в який можуть бути внесені професії, посади, не передбачені Орієнтовним переліком.
Тому зазначена щорічна додаткова відпустка може бути надана педагогічним працівникам,
посади яких передбачені у додатку до колективного договору.
Разом з тим слід зауважити, що відповідно до частини третьої статті 10 Закону загальна
тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.
Мінсоцполітики України інформує та надає в межах своїх повноважень роз’яснення (пп. 103
п. 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від
17 червня 2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами,
вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11 травня 2017 р. № 1398/0/101-17
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
Із прийняттям Закону України «Про державну службу» відбулось скасування статусу посадових
осіб органу місцевого самоврядування для працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (далі — Центр).
Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)
у разі реорганізації підприємства, установи, організації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
У такому випадку до трудових книжок працівників вносять лише запис щодо реорганізації
підприємства, установи, організації (п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. № 58).
Оскільки відповідно до частини третьої статті 36 КЗпП у разі реорганізації дія трудового
договору продовжується, то обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток
у цьому випадку проводиться з урахуванням пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок), а саме,
виходячи із нарахованої працівникам заробітної плати за 12 календарних місяців роботи, що
передують місяцю надання відпустки.
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Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяці, то обчислення середньої
заробітної плати провадиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто, з першого числа
місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка.
Що стосується застосування абзаців сьомого та восьмого пункту 2 Порядку, то зазначеними
абзацами чітко визначено, що вони застосовується у випадках зміни структури заробітної плати
з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів
місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства.
Щодо застосування пункту 10 Порядку, то ним визначено, що у випадках підвищення тарифних
ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за
рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так
і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата,
включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати,
за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
Основними умовами для проведення коригування в установах, організаціях бюджетної сфери
та органах виконавчої влади та місцевого самоврядування є підвищення окладів відповідно до
актів законодавства.
Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні
середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки),
встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.
У разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівникові у зв’язку з переведенням
на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не
провадиться.
Враховуючи зазначене, коригування середньої заробітної плати проводиться у зв’язку з
підвищенням окладів відповідно до актів законодавства і при умові, що працівник займає одну і
ту ж посаду до підвищення окладів та після їх підвищення.
Крім того, слід враховувати, що положення зазначеного пункту спрямовані на недопущення
зниження середнього заробітку у порівнянні із нарахованою за новими умовами оплати праці
заробітною платою працівників, а не на необґрунтоване завищення середньої заробітної плати.
Враховуючи, що у працівників Центрів нові умови оплати праці введенні у зв’язку із зміною
статусу працівників (скасування статусу посадових осіб органу місцевого самоврядування), зміною
структури заробітної плати, вважаємо, що коригування у зазначених працівників не проводиться.
Директор Департаменту

О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 19 червня 2017 р. № 1692/0/101-17
Щодо розрахунку середньої зарплати для оплати періоду щорічної
та інших видів відпусток
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та повідомляє.
Оплата відпусток провадиться згідно зі статтею 21 Закону України «Про відпустки», якою
передбачено, що порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв’язку з усиновленням
дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які
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мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи та компенсації за
невикористані відпустки, установлюється Кабінетом Міністрів України.
Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної та інших видів відпусток, яка
надається працівникові як на основному робочому місці, так і робочому місці за сумісництвом (або
компенсації за невикористану відпустку), провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженому постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок).
Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу
відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат
за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті
компенсації за невикористані відпустки.
Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня
заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа
місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому надається відпустка або
виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Ураховуючи норми Порядку, розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати
за час відпусток, які надаються працівникові у зазначених у запитанні випадках, залежить не від
місяця видання наказу і кількості цих наказів, а від того, у якому саме календарному місяці згідно
з наказом працівникові надається відпустка.
Директор Департаменту

О. Товстенно

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 липня 2017 р. № 1922/0/101-17/284
Щодо продовження чи перенесення на інший період щорічної відпустки
в разі тимчасової непрацездатності
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена
на інший період або подовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у
встановленому порядку.
Вимоги до заповнення листка непрацездатності визначені Інструкцією, що затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада
2004 р. № 532/274/136-ос/1406. Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка
непрацездатності покладено на комісії із соціального страхування, створені роботодавцями.
Відповідно до пункту 2.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від
13 листопада 2001 р. № 455, у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням
або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп’яніння чи дії наркотиків видається листок
непрацездатності з обов’язковою позначкою про це в ньому.
Таким чином, виданий працівникові належним чином оформлений листок непрацездатності
є підставою для продовження чи перенесення щорічної відпустки незалежно від причин
непрацездатності.
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Відповідно щорічна відпустка працівника не подовжується і не переноситься, якщо вона припала
на період непрацездатності, що належним чином не засвідчений (відсутні підписи, печатки і т. ін.).
Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (пп. 103
п. 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від
17 червня 2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами,
вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.
Директор Департаменту

О. Товстенко

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 19 квітня 2017 р. № 8304/6/99-99-13-02-03-15
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (у
редакції, яка діяла до 1 квітня 2017 р., далі — Кодекс), розглянула лист … щодо оподаткування
окремих видів доходів та в межах компетенції повідомляє.
Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно з підпунктом 164.2.8
пункту 164.2 статті 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку включаються, зокрема, пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
Підпунктом 14.1.268 пункту 14.1 статті 14 Кодексу встановлено, що термін «пасивні доходи»
для цілей розділу IV Кодексу означає, зокрема, доходи, отримані у вигляді дивідендів.
Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм пункту 170.5 статті 170
Кодексу.
Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім
випадків, зазначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, є емітент корпоративних
прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5
ст. 170 Кодексу).
Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок
на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи
оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим
агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).
Доходи, зазначені в пункті 170.5 статті 170 Кодексу, остаточно оподатковуються податковим
агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.1 та
підпунктом 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 Кодексу (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких
положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від
23 березня 2017 р. № 1989-VIII (далі — Закон № 1989), який набрав чинності 15 квітня 2017 р.,
вилучено слова та цифри «підпункту 3 пункту 76» в абзаці третьому пункту 1 розділу II «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 р. № 1797-VIII.
Зауважуємо, що положення Закону № 1989 застосовуються до податкових періодів, починаючи
з 1 січня 2017 р.
Отже, дохід у вигляді дивідендів, нарахованих, зокрема, суб’єктами господарювання —
платниками єдиного податку з 1 січня 2017 р. оподатковується за ставкою податку на доходи
фізичних осіб 9 %.
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Крім того, відповідно до підпункту 170.5.3 пункту 170.5 статті 170 Кодексу дивіденди,
нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус
привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми,
яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану
таким платником податку згідно з підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 Кодексу, для цілей
оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
Перший заступник Голови

С. В. Білан

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 1 червня 2017 р. № 1/12-3662
Щодо умов оплати праці працівників навчальних закладів
До Міністерства з Секретаріату КМУ надійшло звернення <...> щодо умов оплати праці
працівників навчальних закладів, зокрема стосовно застосування норм Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100.
<...>
Стосовно питання № 1, зазначеного в листі-зверненні, щодо змін до додатка 8 до наказу МОН
від 26 вересня 2005 р. № 557 у межах компетенції інформуємо про таке.
Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (зі змінами) поширюється не лише на позашкільні навчальні заклади.
Відповідно до пункту 10 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, умови визначення
тарифних розрядів керівників гуртків, секцій, студій, культорганізаторів, екскурсоводів, інструкторів
з туризму, акомпаніаторів, старших вожатих є однаковими для всіх типів установ освіти.
Тобто посадовий оклад, наприклад, керівника гуртка загальноосвітнього навчального закладу
також визначається відповідно до додатка 8 раніше вказаного наказу № 557. Ураховуючи те, що ця
посада є педагогічною та оплата праці такого працівника здійснюється за рахунок коштів освітньої
субвенції, примітка 1 до додатка 8 до наказу МОН від 26 вересня 2005 р. № 557 є необхідною.
<...>.
Перший заступник міністра

В. Ковтунець

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лист
від 13 червня 2017 р. № 5.2-28-1071
Щодо надання допомоги на поховання
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
розглянула <...> звернення та повідомляє.
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Згідно зі статтею 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) допомога на поховання надається в разі
смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні.
Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним
особам, які здійснили поховання.
Відповідно до частини третьої статті 31 Закону № 1105 допомога на поховання застрахованої
особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва
про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільської, селищної чи
міської (крім міст обласного значення) ради.
Враховуючи зазначені норми чинного законодавства, допомога на поховання надається
особі, яка здійснила поховання, на підставі оригіналу свідоцтва про смерть, виданого органом
державної реєстрації актів цивільного стану, та витягу з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про смерть (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної,
міської ради — довідки).
Заступник Голови комісії

Т. Блажинська

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Лист
від 24 січня 2017 р. № 38-01-2
Згідно зі статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування,
придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування,
протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних
засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною
програмою реабілітації інваліда (у разі її складення).
Механізм організації цілеспрямованого, своєчасного та ефективного лікування потерпілих
внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі — потерпілі)
виконавчою дирекцією Фонду, управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділеннями виконавчої дирекції Фонду у районах
та містах обласного значення (далі — робочі органи виконавчої дирекції Фонду) визначається
Положенням про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та
виробами медичного призначення, затвердженим постановою правління Фонду від 9 червня
2010 р. № 18 (із змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 8 липня 2010 р. за
№ 489/17784 (далі — Положення).
Згідно з вимогами пункту 2 розділу I та пункту 3 розділу III Положення фінансування витрат
на лікування потерпілих здійснюється за прямими наслідками страхового випадку виконавчою
дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої дирекції Фонду шляхом відшкодування
відповідно до укладених договорів із закладами охорони здоров’я за рахунок коштів Фонду в
межах асигнувань, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.
Слід зазначити, що укладання договорів із закладами охорони здоров’я та фінансування
витрат на лікування потерпілих виконавчою дирекцією Фонду не здійснювалось.
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Наказ Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) «Про організацію клінікоекспертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування» від 5 лютого
2016 р. № 69, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 р. за № 285/28415,
виданий в тому числі з метою реалізації положень абзацу другого пункту 8 Порядку контролю
якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 р. № 752,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 р. за № 1996/22308.
Пунктом 2 наказу МОЗ України від 5 лютого 2016 р. № 69 визначено, що відповідальним
за організацію роботи, координацію та контроль діяльності клініко-експертних комісій у МОЗ
України та адміністративно-територіальних одиницях є Управління ліцензування та якості медичної
допомоги МОЗ України.
При цьому пунктом 2 наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 р. № 752 визначено, що
управління контролю якості медичних послуг є відповідальним за організацію моніторингу
контролю якості медичної допомоги.
Також слід зазначити, що чинне законодавство визначає повноваження Фонду у сфері
соціального страхування від нещасного випадку, до яких не відносяться контрольні функції у
сфері охорони здоров’я.
Перший заступник директора
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АРХІВНА СПРАВА

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

Комплектування архіву
У межах теми, присвяченої вимогам до комплектування архіву, розглянемо
можливий максимальний склад документів архіву підприємства, граничні
строки зберігання архівних документів на підприємстві до передання їх на
державне зберігання, вимоги до оформлення справ, що підлягають
передаванню в архів, а також порядок безпосереднього приймання справ до
архіву

сновними джерелами комплектування
архіву є структурні підрозділи підприємства. За наявності підпорядкованих
підприємству юридичних осіб останні
в разі ліквідації передають свої справи в архів
підприємства. Крім того, джерелами комплектування архіву можуть бути й фізичні особи,
наприклад, колишні працівники підприємства.

О

Склад документів архіву
підприємства
Архів підприємства максимально може зберігати:
 закінчені у поточному діловодстві документи постійного та тривалого (понад 10 років)
зберігання, створені структурними підрозділами;
 документи з кадрових питань (особового
складу) працівників підприємства;
 документи підприємств-попередників;
 документи підпорядкованих юридичних
осіб, якщо їх ліквідовано;
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 документи особового походження працівників підприємства, які відіграли певну роль
в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону, що
надійшли на підставі заяви їх власника;
 друковані видання, що доповнюють архівні документи, необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи
архіву;
 довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

Граничні строки тимчасового
зберігання документів у архіві
підприємства
Для тимчасового зберігання документів у архіві
підприємства Правилами організації діловодства
та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженими наказом Міністерства юстиції
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України від 18 червня 2005 р. № 1000/5 (далі —
Правила № 1000/5) встановлено такі граничні
строки:
 для документів підприємств, підпорядкованих міністерствам, іншим центральним
органам виконавчої влади та державним органам — 15 років;
 для документів підприємств, підпорядкованих обласній, Київській та Севастопольській
міським радам і державним адміністраціям —
10 років;
 для документів сільськогосподарських
підприємств, а також підприємств, підпорядкованих районним, районним у містах Києві
та Севастополі державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування — 5 років;
 для записів актів цивільного стану, записів нотаріальних дій і судових справ, документів з кадрових питань (особового складу),
господарських книг, документів з приватизації
житлового фонду — 75 років.
Строки зберігання певних документів (справ)
в архіві конкретного підприємства можуть бути
змінені за погодженням з відповідною державною архівною установою або архівним відділом
міської ради.
Продовження строків зберігання документів в архіві підприємства допускається за
потреби користування документами зі службовою метою, у разі неможливості прийняти
документи на зберігання до відповідної державної архівної установи чи архівного відділу
міської ради.

Вимоги до оформлення справ, що
підлягають прийманню в архів
Справи підприємства підлягають належному
оформленню під час їх заведення у поточному
діловодстві та під час їх підготовки до передання на архівне зберігання. Оформлення справ
мають здійснювати працівники структурних
підрозділів під методичним керівництвом служ-
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Систематизація документів у справі передбачає розміщення документів за хронологією надходження або
створення

би діловодства та архіву підприємства (особи,
відповідальної за архів). Залежно від строків
зберігання відповідних справ виконується їх
повне або часткове (так би мовити спрощене)
оформлення.
Отже, документи тимчасового зберігання
(до 10 років включно), сформовані у справи,
зберігаються у теках (папках) із зав’язками,
швидкозшивачах, не підшиваються і не нумеруються (за винятком первинної бухгалтерської
документації та документів з грифом «Для
службового користування» та іншими грифами
обмеженого доступу), елементи оформлення
обкладинки не уточнюються.
Оформлення справ постійного й тривалого
(понад 10 років) зберігання, у т. ч. справ з кадрових питань (особового складу), передбачає:
 систематизацію документів у справі;
 нумерацію аркушів у справі;
 складання (у разі потреби) внутрішнього
опису документів справи;
 оформлення засвідчувального напису
справи про кількість аркушів і про особливості
фізичного стану та формування справи;
 підшивання або оправлення справи;
 оформлення обкладинки (титульного
аркуша) справи.
Систематизація документів у справі передбачає розміщення документів за хронологією
надходження або створення (від січня по грудень).
Нумерація аркушів справ здійснюється з
метою забезпечення збереженості та закріплення порядку розташування документів, уключених до справи. Усі аркуші справи нумерують
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арабськими цифрами валовою нумерацією
в правому верхньому куті простим м’яким
олівцем або механічним нумератором. Аркуші
засвідчувального напису та внутрішнього опису
нумеруються окремо. Застосування чорнила,
пасти або кольорових олівців для нумерації
аркушів справи, аркушів засвідчувального
напису та внутрішнього опису забороняється.
Аркуші справ, що складаються з кількох
томів або частин, нумерують у кожному томі
(частині) окремо. Фотографії, креслення, діаграми та інші ілюстративні документи, що є
окремими аркушами в справі, нумерують на
зворотному боці в лівому верхньому куті.
Аркуш формату, більшого ніж формат А4,
підшивають з одного боку і нумерують як
один аркуш у правому верхньому куті, а потім
фальцюють на формат А4.
Аркуш з наглухо наклеєними документами
(фотографіями, вирізками, виписками тощо)
нумерують як один аркуш. Якщо до документа
підклеєні одним боком інші документи (вирізки, вставки до тексту, переклади тощо), то
кожен документ нумерують окремо.
Підшиті у справи конверти з укладеннями
нумерують валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується конверт,
а потім кожне вкладення в конверті. Підшиті у
справи документи з власною нумерацією аркушів
зберігають таку нумерацію, якщо вона відповідає
послідовності розташування аркушів у справі.
У разі наявності багатьох помилок у нумерації аркушів справи в діловодстві здійснюють
їх перенумерацію, під час якої старі номери
закреслюють однією скісною рискою і поряд
проставляють новий номер аркуша. У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів
справи допускається застосування літерних
номерів аркушів (134-а, 134-б тощо).
Внутрішній опис документів складається
до деяких категорій справ, що містять унікальні
документальні пам’ятки, документи з грифом «Для службового користування», особові,
судово-слідчі справи, справи, назви яких не
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повністю розкривають їх зміст. Необхідність
складання внутрішнього опису документів
деяких справ визначається інструкцією з діловодства підприємства.
Внутрішній опис (додаток 1) складають
на окремому аркуші за формою, що містить
відомості про порядкові номери документів
справи, їх індекси, дати, заголовки та номери
аркушів справи, на яких розташований кожний
документ.
До внутрішнього опису роблять підсумковий
запис, у якому наводять цифрами та словами
кількість документів, що включені до опису, та
кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписує його укладач. Якщо справу
оправлено або підшито попередньо без внутрішнього опису, то його бланк підклеюють до
внутрішнього боку лицьової обкладинки справи.
Зміни складу документів справи (включення
додаткових документів, їх виключення, заміна
оригіналів копіями тощо) відображаються в
графі «Примітки» із посиланням на відповідні
документи (накази, акти тощо) і до внутрішнього опису складається новий підсумковий запис.
Засвідчувальний напис справи (додаток 2)
складається з метою обліку кількості аркушів
у справі та фіксації особливостей їх нумерації.
Його складають на окремому аркуші, що вміщується в кінці справи, у друкованих примірниках справ (облікові журнали, звіти тощо) — на
зворотному боці останнього чистого аркуша.
У засвідчувальному написі цифрами й літерами зазначають кількість аркушів у справі та
окремо через знак «+» (плюс) кількість аркушів
внутрішнього опису, якщо він є. У ньому уточнюють такі особливості нумерації документів
справи, як:
 наявність літерних та пропущених номерів аркушів;
 номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками тощо;
 номери великоформатних аркушів;
 номери конвертів з укладеннями і кількість аркушів укладень.
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Додаток 1
Форма внутрішнього опису документів справи
(формат А4, 210 × 297 мм)
ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи № _________
№
з/п
1

Індекс
документа
2

Дата документа

Заголовок документа

3

4

Номери аркушів
справи
5

Примітка
6

Разом:
______________________________________________________________________ документів
(цифрами і словами)

______________________________________________________________ аркушів документів
(цифрами і словами)

______________________________________________________ аркушів внутрішнього опису
(цифрами і словами)

_________________________
(найменування посади особи,
яка склала внутрішній опис
документів справи)

_________________

__________________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«____» ___________ 20__ року
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Додаток 2
Форма засвідчувального напису справи
(формат А4, 210 × 297 мм)
ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ № _______
(РОЗДІЛУ ОПИСУ)
У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано _____________________
_________________________________________________________________ аркуша(-ів),
(цифрами і словами)

у тому числі: літерні номери ___________________________________________________
пропущені номери аркушів ___________________________________________________
+ аркуша(-ів) внутрішнього опису ______________________________________________
Особливості фізичного стану
та формування справи
1

_________________________
(найменування посади особи,
яка склала засвідчувальний
напис)

Номери аркушів
2

_________________

__________________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«____» ___________ 20__ року
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Засвідчувальний напис підписує особа, яка
є його укладачем. Усі наступні зміни в складі
та стані справи (пошкодження аркушів, заміна
документів копіями, приєднання нових документів тощо) зазначають у засвідчувальному
написі із посиланнями на відповідний виправдовувальний документ (наказ, акт).
У разі значного обсягу перенумерації аркушів у кінці справи складають новий засвідчувальний напис. Старий напис закреслюють,
але при цьому зберігають у справі постійно.
Оправлення справ здійснюється з метою
збереження їх фізичного стану. Документи,
що містяться у справі, підшивають на чотири
проколи спеціальними суровими нитками або
дратвою. Справи постійного, тривалого (понад
10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу) оправляють у тверду обкладинку з картону. При цьому металеві скріплення
(скріпки, шпильки) вилучають з документів.
Під час оправлення або підшивання документів справи не дозволяється торкатися їх
тексту. Якщо текст документів надруковано
надто близько до їх лівого краю, потрібно
наростити корінці документів папером тієї ж
якості, що й носії тексту документів.
У разі наявності у справі незатребуваних
особистих документів (трудових книжок, посвідчень, дипломів, атестатів, свідоцтв тощо)
ці документи вкладаються в конверт, який підшивається до справи. Якщо таких документів
значна кількість, вони вилучаються зі справи і
на них укладається окремий опис.
Оформлення обкладинок (титульних аркушів) справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового
складу) виконують за формою, встановленою
Правилами № 1000/5. Її бажано заповнювати
від руки (додаток 3).
Перед передаванням справ до архіву підприємства в текст на їх обкладинках (титульних аркушах) вносять необхідні уточнення,
перевіряють відповідність заголовків справ
на обкладинках (титульних листах) змісту під-

№ 9 (128) вересень 2017

02_KU09-2017.indd 25

шитих документів (зміст документів справи
відображається у заголовку чітко, стисло, узагальнено, без втрати конкретних характеристик об’єкта описування). У разі потреби до
заголовка справи вносять додаткові відомості
(проставляють номери наказів, протоколів,
види та форми звітності, вказівки на наявність
копій документів у справі). Заголовок справи на
обкладинці має відповідати заголовку в описі
справ структурного підрозділу.
На обкладинках справ (титульних аркушах)
проставляють дати документів, уміщених у
кожну справу. Якщо справа складається з кількох томів (частин), то на кожному з них проставляють крайні дати документів (початку та
закінчення справи). У разі зазначення точних
календарних дат вказують число, місяць і рік.
Число і рік позначають арабськими цифрами,
назву місяця пишуть словом. Якщо у справу
включено документи (додатки тощо), дати яких
виходять за крайні дати справи, то нижче дати
справи з нового рядка робиться про це запис
«У справі є документи за ____ роки». Дати можуть не вказуватися на обкладинці (титульному
аркуші) справ, що містять річні плани та звіти,
оскільки вони відображені у заголовках справ.
На обкладинках справ (титульних аркушах)
зазначають кількість аркушів у справі відповідно до засвідчувального напису (без врахування
аркушів внутрішнього опису та засвідчувального напису).
На обкладинці справи в правому верхньому
куті та нижньому лівому куті зазначають архівний шифр справи (за погодженням з архівом
підприємства номери зведеного опису і архівного фонду, номер справи за зведеним описом
проставляють в архіві після затвердження
зведеного опису справ). Для проставлення
архівного шифру може застосовуватися штамп.
У разі зміни найменування підприємства
(його структурного підрозділу) протягом періоду, який охоплюють документи справи, або
під час передачі справи до іншого підприємства
(структурного підрозділу) на обкладинці справи
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Додаток 3
Приклад заповнення обкладинки справи,
сформованої на підприємстві
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(титульному листі) зазначається нове найменування підприємства (структурного підрозділу),
а попереднє береться в дужки.
Написи на обкладинках справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання
робляться чітко чорним світлостійким чорнилом або пастою. У разі вміщення у справу
належним чином оформленого титульного
аркуша, виготовленого друкарським способом, на обкладинці справи зазначають лише
номери архівного фонду, опису й справи. Забороняється наклеювати титульний аркуш на
обкладинку справи.

Приймання справ до архіву
підприємства
Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, зокрема з кадрових питань
(особового складу) через два роки після завершення їх ведення у діловодстві приймають
у архів підприємства в упорядкованому стані
для подальшого зберігання та користування.
Зазначені справи приймають до архіву підприємства за описами, складеними відповідно до
вимог Правил № 1000/5.
Справи тимчасового (до 10 років включно)
зберігання також можуть прийматися в архів
підприємства за рішенням керівника підприємства та за умови наявності в архіві вільних
площ. Такі справи приймають до архіву за
номенклатурою справ або, на розсуд підприємства, за здавальними описами довільної форми.
Приймання-передавання справ до архіву
підприємства здійснюється за графіком, погодженим з керівниками структурних підроз-
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ділів і затвердженим керівником підприємства.
Якщо окремі справи необхідно залишити у
структурному підрозділі для поточної роботи,
архів підприємства оформляє видачу справ у
тимчасове користування.
Підготовка справ структурного підрозділу
для передання до архіву підприємства включає
перевіряння:
 правильності формування документів
у справи;
 відповідності заголовків справ змісту
вміщених до справ документів;
 оформлення документів кожної справи;
 оформлення справ у цілому та відповідності справ номенклатурі, затвердженій
керівником підприємства.
У разі виявлення недоліків у формуванні
та оформленні справ працівники структурних
підрозділів зобов’язані їх усунути.
Справи в архів повинні доставляти працівники відповідних структурних підрозділів
упакованими (зв’язаними) належним чином.
Приймання-передавання кожної справи
здійснюється працівником архіву підприємства
у присутності працівника структурного підрозділу, який передає упорядковані та оформлені
справи. При цьому в кожному примірнику опису справ робляться позначки про прийняття тієї
або іншої справи. У кінці кожного примірника
опису справ цифрами та словами зазначають
відомості про фактичну кількість справ, що
передані до архіву, номери справ, що відсутні,
дату приймання-передавання справ і ставлять
підписи особи, які здавали та приймали справи.
Один примірник опису повертається структурному підрозділу, усі інші залишаються в архіві
підприємства. 
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Вікторія Галкіна,
консультант з кадрового
адміністрування

Комісія із соціального
страхування: порядок
створення та документальне
оформлення
Кожний працівник має право на оплату листка непрацездатності та інші види
матеріальної допомоги й соціальних послуг. Саме для їх надання на
підприємстві має бути створено комісію із соціального страхування, адже на
підставі рішення зазначеної комісії призначається або не призначається
матеріальна допомога працівникам. У статті розглянемо, яким чином
створюється комісія, як вона здійснює свою діяльність та які документи
мають бути оформлені

а страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності працівники
мають право на такі види послуг:
 допомога по тимчасовій непрацездатності (в т. ч. догляд за хворою дитиною);
 допомога по вагітності та пологах;
 допомога на поховання;
 оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після
перенесених захворювань і травм.
Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг
приймається комісією або уповноваженим із
соціального страхування (ст. 30 Закону України

З
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«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV
(далі — Закон № 1105). Створення й діяльність
зазначеної комісії регулюється Положенням про
комісію (уповноваженого) підприємства, установи,
організації із загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25
(далі — Положення № 25).
Комісія створюється на підприємствах усіх
форм власності, незалежно від підпорядкуван-

Кадровик України

21.08.2017 16:08:17

АКТУАЛЬНА ТЕМА

ня. До неї входять представники адміністрації
підприємства та застрахованих осіб (виборних
органів первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) або інших
органів, які представляють інтереси застрахованих осіб). Представники роботодавця
та застрахованих осіб входять до комісії на
паритетних засадах, тобто в рівній кількості
від кожної зі сторін.
На новоствореному підприємстві комісія
(уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається)
у місячний строк після державної реєстрації
підприємства. Члени комісії виконують свої
обов’язки на громадських засадах.

Комісія чи уповноважений?
Відповідно до пункту 1.4 Положення № 25
комісія із соціального страхування створюється, якщо чисельність застрахованих осіб становить понад 15 працівників. Якщо ж чисельність
застрахованих осіб 15 і менше — на загальних
зборах працівників обирається уповноважений
із соціального страхування.

Делегування членів комісії
Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від
застрахованих осіб провадиться об’єднаним
представницьким органом, який створено
цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. Профспілка,
що відмовилася від участі в представницькому
органі, не представляє інтереси застрахованих
осіб під час вирішення питань матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням.
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На новоствореному підприємстві
комісія (уповноважений) із
соціального страхування
підприємства створюється
(обирається) у місячний строк після
державної реєстрації підприємства
Якщо на підприємстві немає профспілки,
членів комісії із соціального страхування делегує
рада трудового колективу. Кількість членів комісії від кожної сторони та строк їх повноважень
встановлюється спільним рішенням представницьких сторін. Таке рішення оформлюється
протоколом, зразок якого наведено в додатку 1.
Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства
оформлюються:
 роботодавцем — його наказом або іншим
розпорядчим документом (додаток 2);
 представником застрахованих осіб —
постановою виборного органу профспілкової організації (додаток 3) або відповідним
рішенням іншого уповноваженого органу,
який представляє інтереси застрахованих осіб
(додаток 4).
Уповноважений із соціального страхування
на підприємстві з чисельністю до 15 працівників обирається загальними зборами трудового
колективу (зразок витягу з протоколу наведено
в додатку 5).

Діяльність комісії
І адміністрація підприємства, і представник
застрахованих осіб повинні сприяти роботі
комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства, створюючи для цього
необхідні умови. Роботодавець має надати приміщення з відповідним обладнанням для проведення засідань комісії. Сторонами має бути
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узгоджено питання про проведення засідань
у зручний для членів комісії час. Час роботи
комісії із соціального страхування оплачується
як робочий.
За рішенням комісії із соціального страхування підприємства з числа її членів можуть
створюватися робочі групи для виконання
практичної роботи щодо призначення матеріального забезпечення, здійснення заходів
стосовно зниження рівня захворюваності на

підприємстві, проведення оздоровчих заходів
та інших напрямів страхової діяльності.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцю та
представнику застрахованих осіб, а її робота в
установленому порядку підлягає перевірці органами Фонду соціального страхування (далі — Фонд).
Основні права, обов’язки та повноваження
комісії (уповноваженого) із соціального страхування представлені в таблиці.

Права, обов’язки та повноваження
комісії (уповноваженого) із соціального страхування
Права

 отримувати від роботодавця
відомості щодо суми фінансування Фонду для надання матеріального забезпечення найманим
працівникам, наявності та руху
путівок, одержаних від робочих
органів відділень Фонду та проведених перерахувань на рахунок Фонду сум часткової сплати
вартості путівок;
 отримувати від органів Фонду
безкоштовні консультації з питань
застосування законодавства про
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням;
 звертатися за необхідності до
робочих органів відділень Фонду
щодо перевірки правильності
видачі та продовження листків
непрацездатності застрахованим
особам підприємства;
 перевіряти дотримання застрахованими особами режиму,
визначеного лікарем на період
тимчасової непрацездатності;
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 приймати рішення про призначення матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг;
 приймати рішення про відмову в
призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати
(повністю або частково), розглядати
підставу та правильність видачі та
заповнення листків непрацездатності
й інших документів, які є підставою
для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;
 здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною
виплатою матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду як за
власною ініціативою, так і у зв’язку
із зверненням застрахованих осіб;
 вживати заходів щодо своєчасного надання на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг;
 брати участь у перевірках, що
здійснюються на підприємстві робочими органами відділень Фонду з
питань правильності використання страхових коштів, надавати
контролюючим органам необхідні

Повноваження

 приймати рішення про призначення або відмову в призначенні
матеріального забезпечення та
передавати його роботодавцю для
проведення виплат;
 приймати рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково);
 перевіряти правильність видачі
та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг;
 контролювати правильне нарахування й своєчасну виплату матеріального забезпечення;
 приймати рішення про виділення путівок до санаторіїв застрахованим особам і членам їх сімей,
розмір часткової оплати за путівки, виділення путівок до дитячих
оздоровчих закладів, надання соціальних послуг із позашкільного
обслуговування дітям застрахованих осіб;
 вести облік осіб, які часто та довго
хворіють, а також осіб, які отримали
листки непрацездатності у зв’язку із
невиробничими травмами;
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Права

 звертатися до робочих органів
відділень Фонду в разі спору між
комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства
та роботодавцем з питань матеріального забезпечення та надання
соціальних послуг застрахованим
особам підприємства, а також у
разі невиконання роботодавцем
рішень комісії (уповноваженого);
 вносити до робочих органів відділень Фонду пропозиції
щодо організації та удосконалення роботи із соціального страхування на підприємствах
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Обов’язки
документи та пояснення з питань, що
виникають під час перевірок;
 здійснювати заходи з усунення
виявлених комісією (уповноваженим) із соціального страхування
підприємства та контролюючими
органами порушень з питань надання матеріального забезпечення та
соціальних послуг, використання
страхових коштів

Повноваження

 аналізувати, інформувати та вносити пропозиції з питань зниження
рівня захворюваності роботодавцю
та представнику застрахованих осіб;
 контролювати своєчасне направлення до робочих органів відділень
Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми
матеріального забезпечення;
 проводити щоквартально аналіз
використання коштів Фонду на підприємстві;
 вносити пропозиції роботодавцю щодо відшкодування витрат по
коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або
використаних не за призначенням;
 ініціювати перед робочим органом
відділення Фонду питання про відшкодування витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності
у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це
сталося з вини інших юридичних або
фізичних осіб;
 вести облік застрахованих осіб,
їх дітей, а також осіб, які навчаються
у вищих навчальних закладах, які
потребують санаторно-курортного
лікування тощо;
 розглядати скарги працівників
підприємства на рішення комісії із
соціального страхування;
 проводити роз’яснювальну роботу та надавати консультації з питань
надання матеріального забезпечення
та соціальних послуг;
 забезпечувати гласність роботи
комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства з питань
надання матеріального забезпечення
та соціальних послуг, в т. ч. інформувати про наявність санаторно-курортних путівок та їх виділення кожній
застрахованій особі з урахуванням
заяв відповідно до медичних показань необхідного профілю санаторнокурортного лікування

31

21.08.2017 16:08:18

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Додаток 1
Зразок протоколу спільного рішення представницьких сторін
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДТЕХНІКА»
ПРОТОКОЛ
07.08.2017 № 1
м. Київ
Спільного засідання представників роботодавця та застрахованих осіб
Присутні: директор ТОВ «Будтехніка» С. Ю. Кривенко, голова профспілкового
комітету ТОВ «Будтехніка» М. М. Хомицький
Порядок денний:
Про створення комісії із соціального страхування, її чисельність і строк повноважень
Керуючись статтею 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV та Положенням про комісію
(уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня
2008 р. № 25, представник сторони роботодавця, директор ТОВ «Будтехніка»
Кривенко С. Ю., і представник застрахованих осіб, голова профспілкового комітету
ТОВ «Будтехніка» Хомицький М. М., спільним рішенням
УХВАЛИЛИ:
1. Створити у ТОВ «Будтехніка» комісію із соціального страхування чисельністю шість осіб, по три особи від кожної представницької сторони, із строком
повноважень два роки.
2. У триденний строк представницьким сторонам делегувати своїх представників
до комісії із соціального страхування.
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Директор

Кривенко

Голова
профспілкового комітету

Хомицький

С. Ю. Кривенко

М. М. Хомицький
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Додаток 2
Зразок наказу про делегування представників роботодавця
до комісії із соціального страхування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДТЕХНІКА»
НАКАЗ
09.08.2017

м. Київ

№ 12

Про делегування представників
роботодавця до комісії
із соціального страхування
У зв’язку із необхідністю створення на ТОВ «Будтехніка» комісії із соціального
страхування відповідно до статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV та
Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25,
НАКАЗУЮ:
Делегувати до комісії із соціального страхування, за їх згодою, строком на
два роки як представників роботодавця:
— Корольову Анну Андріївну, бухгалтера;
— Сергієнка Михайла Вікторовича, інженера з охорони праці;
— Павлову Ірину Василівну, начальника відділу кадрів.
Директор

Кривенко

З наказом ознайомлені:

Корольова
Сергієнко
Павлова
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С. Ю. Кривенко
А. А. Корольова (09.08.2017)
М. В. Сергієнко (09.08.2017)
І. В. Павлова (09.08.2017)
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Додаток 3
Зразок постанови виборного органу профспілкової організації про делегування
представників застрахованих осіб до комісії із соціального страхування
ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «БУДТЕХНІКА»
ПРОФСПIЛКОВИЙ КОМIТЕТ
ПОСТАНОВА
09.08.2017

м. Київ

№3

Про делегування представників
застрахованих осіб до комісії
із соціального страхування
Керуючись Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25, профспілковий
комітет ТОВ «Будтехніка»
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Делегувати до комісії із соціального страхування ТОВ «Будтехніка» строком
на два роки таких членів профспілки як представників застрахованих осіб:
— Семенова Михайла Костянтиновича,
— Бондар Юлію Петрівну,
— Швачко Анастасію Володимирівну.
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Голова профспілкового комітету

Хомицький

З постановою ознайомлені:

Семенов
Бондар
Швачко

М. М. Хомицький
М. К. Семенов (09.08.2017)
Ю. П. Бондар (09.08.2017)
А. В. Швачко (09.08.2017)
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Додаток 4
Зразок витягу з протоколу загальних зборів уповноваженого органу,
який представляє інтереси застрахованих осіб,
про делегування представників застрахованих осіб до комісії із соціального
страхування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КМ-КОНСАЛТИНГ»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
09.08.2017 № 1
м. Київ
Загальних зборів трудового колективу
Голова — Мартинюк Олег Миколайович.
Секретар — Колосова Юлія Олександрівна.
Присутні: працівники ТОВ «КМ-Консалтинг», 28 осіб (список додається).
Порядок денний:
2. Про делегування представників застрахованих осіб до складу комісії із
соціального страхування.
2. СЛУХАЛИ:
Денисюк Анну Олексіївну, менеджера з персоналу ТОВ «КМ-Консалтинг»,
яка запропонувала делегувати до складу комісії із соціального страхування
товариства за їх згодою:
— Чепурного Дениса Васильовича, заступника директора ТОВ «КМ-Консалтинг»;
— Скрипець Катерину Сергіївну, бухгалтера;
— Логачову Ірину Михайлівну, секретаря.
У голосуванні взяли участь 28 осіб — працівники ТОВ «КМ-Консалтинг»:
— «За» — 28 голосів.
— «Проти» — 0 голосів.
— «Утрималися» — 0 голосів.
Рішення прийнято 28 голосами.
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Закінчення додатка 4
УХВАЛИЛИ:
Керуючись статтею 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV та Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації
із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25, делегувати до комісії із
соціального страхування ТОВ «КМ-Консалтинг» строком на два роки Чепурного Д. В., Скрипець К. С. та Логачову І. М.
Голова

О. М. Мартинюк

Секретар
Згідно з оригіналом
Секретар-друкарка Гладка
10.08.2017
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Ю. О. Колосова

В. А. Гладка
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Додаток 5
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДСЕРВІС»
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
10.08.2017 № 1
м. Київ
Загальних зборів трудового колективу
Голова — Морозов Петро Павлович.
Секретар — Пилипчук Сергій Вікторович.
Присутні: працівники ТОВ «Медсервіс», 12 осіб (список додається).
Порядок денний:
Про обрання уповноваженого із соціального страхування ТОВ «Медсервіс».
СЛУХАЛИ:
Волошенко Світлану Юріївну, головного бухгалтера ТОВ «Медсервіс», яка
запропонувала обрати уповноваженим із соціального страхування товариства
Майбороду Марину Олексіївну, секретаря, шляхом голосування.
У голосуванні взяли участь 12 осіб — працівники ТОВ «Медсервіс»:
— «За» — 12 голосів.
— «Проти» — 0 голосів.
— «Утрималися» — 0 голосів.
Рішення прийнято 12 голосами.
УХВАЛИЛИ:
Керуючись статтею 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV та Положенням про комісію
(уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня
2008 р. № 25, обрати Майбороду Марину Олексіївну, секретаря, уповноваженим
із соціального страхування ТОВ «Медсервіс» строком на два роки.
Голова

П. П. Морозов

Секретар

С. В. Пилипчук

Згідно з оригіналом
Секретар-друкарка Швець
11.08.2017
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Я. А. Швець
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Додаток 6
Зразок протоколу першого засідання комісії
із соціального страхування про обрання її голови
КОМІСІЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТОВ «БУДТЕХНІКА»
ПРОТОКОЛ
10.08.2017 № 1
м. Київ
Засідання комісії із соціального страхування
Присутні: Корольова А. А., Сергієнко М. В., Павлова І. В., Семенов М. К.,
Бондар Ю. П., Швачко А. В.
Порядок денний:
Про обрання голови комісії та його заступника.
СЛУХАЛИ:
Корольову А. А., яка запропонувала обрати головою комісії Семенова М. К.,
представника застрахованих осіб, а його заступником — Павлову І. В., представника роботодавця, шляхом голосування.
Голосували: «За» — одноголосно.
УХВАЛИЛИ:
Обрати головою комісії із соціального страхування Семенова М. К., представника застрахованих осіб, а його заступником — Павлову І. В., представника
роботодавця.
Члени комісії
із соціального страхування:
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Корольова
Сергієнко
Павлова
Семенов
Бондар
Швачко

А. А. Корольова
М. В. Сергієнко
І. В. Павлова
М. К. Семенов
Ю. П. Бондар
А. В. Швачко
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Додаток 7
Зразок плану роботи комісії із соціального страхування
ЗАТВЕРДЖЕНО
комісією із соціального
страхування ТОВ «Будтехніка»
протокол від 14 серпня 2017 р. № 2
ПЛАН
роботи комісії із соціального страхування ТОВ «Будтехніка»
№ з/п

Зміст заходів

1

Проведення засідань комісії для прийняття рішень щодо призначення, відмови в призначенні або припинення виплати матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по
догляду за хворою дитиною, вагітності та пологах, на поховання),
виділення путівок до санаторіїв і санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їхніх сімей

Двічі на місяць

2

Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю виплати
матеріального забезпечення застрахованим особам

Постійно

3

Ведення обліку осіб, які часто та довго хворіють, а також осіб, які
отримали листки непрацездатності у зв’язку з невиробничими
травмами

Постійно

4

Внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності
роботодавцю та представнику застрахованих осіб

Двічі на рік

5

Контроль за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду соціального страхування (далі — Фонд) заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального
забезпечення

Щомісячно

6

Аналіз використання коштів Фонду на підприємстві

Щоквартально

7

Розгляд скарг працівників підприємства на рішення комісії із соці- У разі надхоального страхування підприємства щодо надання матеріального
дження скарг
забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, вжиття заходів щодо вирішення викладених у них питань

8

Проведення роз’яснювальної роботи та надання консультацій з
питань матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду
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Термін виконання

Постійно
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Семенов М. К.
Павлова І. В.
Корольова А. А., Сергієнко М. В., Бондар Ю. П., Швачко А. В.

П. І. Б.

від «15» серпня 2017 року

Смірнов П. В.
Юрченко Г. С.

1
2
Разом

П. І. Б.

№
з/п

2894578232

3398120056

Номер
страхового
свідоцтва

АМВ
№ 365895
АМВ
№ 785210

Серія та
номер
листка
непрацездатності

8

1

Причина непрацездатності: захворювання загальне — 1;
наслідок аварії на
ЧАЕС — 3; невиробничі травми — 5;
контакт з хворими та
бактеріоносійство — 6; санаторно-курортне лікування — 7; вагітність та
пологи — 8; ортопедичне протезування — 9;
догляд — 10

1

2

07.08.2017

01.08.2017

з

10.12.2017

04.08.2017

по

Кількість
днів,
що підПеріод непрацездатності
лягають
оплаті

130

126

4

разом

І. Призначити допомогу:
1. По тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах

Первинний — 1;
Продовження — 2

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг
застрахованим особам, комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила:

Голова комісії
Заступник голови
Члени комісії:

Присутні на засіданні:

(назва підприємства, установи, організації)

126

126

0

у т. ч. за рахунок
коштів Фонду
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100

100

Розмір допомоги (%)

40
ПРОТОКОЛ № 3
засідання комісії із соціального страхування/рішення уповноваженого
Товариства з обмеженою відповідальністю «Будтехніка»

Зразок заповнення протоколу засідання комісії із соціального страхування
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Додаток 8
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Номер страхового свідоцтва
2689453212

Булах К. С. 2895632145

П. І. Б.

АМВ № 56798

Серія, номер
листка непрацездатності

´

30.07.2017 –
11.07.2017

Період непрацездатності
з — по

Дата, з
якої при- Причини відмови в припиняється значенні допомоги (привиплата
пинення виплати)
допомоги
30.07.2017 Перебування у відпустці
без збереження заробітної плати

4100 грн

Розмір допомоги

№
з/п
П. І. Б.

Табельний
номер,
посада

Подані документи (заява
та дата її
подання,
форма
№ 070/о та
дата її видачі)

Рекомендований
профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію профіль
лікування)

номер та
початок терміну дії
вид

вартість

Інформація про
виділену путівку

Розмір
часткової
оплати за
путівку
Примітка

ІІІ. Виділити путівки до санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

2. По вагітності та
пологах
3. На поховання

1. По тимчасовій
непрацездатності

Вид допомоги

Номер
страхового
свідоцтва

Кількість
днів, що
не підлягають
оплаті
3

Свідоцтво про смерть 1-СВ № 9865123

Надані документи

ІІ. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Коваль Є. Ю.

П. І. Б.

2. На поховання

відсоток
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№
з/п
1

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Продовження додатка 8
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Закінчення додатка 8

П. І. Б.
Голова комісії

Семенова М. К.

Семенова

Заступник голови

Павлова І. В.

Павлова

Члени комісії:

Корольова А. А.

Корольова

Сергієнко М. В.

Сергієнко

Бондар Ю. П.

Бондар

Швачко А. В.

Швачко

Обрання голови комісії
На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник
голови, які мають представляти різні представницькі сторони. Зразок протоколу першого
засідання комісії наведено в додатку 6.
Голова комісії та його заступник можуть
бути позбавлені своїх повноважень за такими
підставами:
 за особистим проханням;
 за ініціативою членів комісії (більшості
від загальної їх кількості);
 за поданням робочого органу відділення
Фонду.

Засідання комісії
Засідання комісії із соціального страхування
проводяться відповідно до затвердженого
нею плану, але не рідше двох разів на місяць.
Зразок плану роботи комісії із соціального
страхування наведено в додатку 7. Члени
комісії беруть участь у її засіданнях особисто
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Підпис

без права передання своїх повноважень іншим
посадовим особам.
Комісія правомочна приймати рішення за
наявності на засіданні більше половини її членів
та за наявності представника кожної сторони.
Рішення комісії вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу
голосів голос голови є вирішальним.
Засідання комісії та прийняті на них рішення
оформлюються протоколом. Форма протоколу
затверджена Положенням № 25, а зразок його
заповнення наведено в додатку 8.
Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на
строк повноважень комісії.
Уповноважений із соціального страхування
підприємства розглядає питання матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг
застрахованим особам у міру надходження
таких звернень і подання необхідних для їх
вирішення документів і приймає відповідні
рішення. 
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Олександр Клименко,
консультант із соціально-трудових
відносин

Особливості роботи
вахтовим методом
Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових
окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних
і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. № 490
(далі — Постанова № 490);
 Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20 травня 1999 р.
№ 147 (далі — Тимчасове положення № 147)*;
 Положення про вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ
України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС,
затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 грудня 2000 р. № 920 (далі —
Положення № 920);
 Основні положення про вахтовий метод організації робіт, затверджені постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31 грудня 1987 р.
№ 794/33-82 (далі — Положення № 794/33-82);
 нормативно-правові акти (далі — НПА).

а часів Радянського Союзу значна кількість працівників виконували роботи
вахтовим методом, оскільки через віддаленість та важкодоступність багатьох
промислових та інших об’єктів, особливо на
Крайній Півночі, на теренах колишнього СРСР
було важко організувати на них працю у зви-

З
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чайний спосіб. Тому в Радянському Союзі було
ухвалено спеціальні НПА, які враховували різноманітні аспекти роботи вахтовим методом.
Що стосується України після набуття незалежності, то територія нашої країни значно
* Наказ втратив чинність.
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менша, тому й обсяг робіт, які з різних причин
виконуються вахтовим методом, також менший,
внаслідок чого менше уваги приділялося розробці відповідних НПА. Тому робота вахтовим
методом до цього часу регулюється переважно
НПА колишнього СРСР. Хоча слід зауважити, що
для окремих видів робіт вахтовим методом були
ухвалені НПА й за часів незалежності України,
зокрема, у зв’язку зі специфікою робіт на ЧАЕС.
Нині потреба у таких НПА зумовлена виконанням
робіт у зоні АТО, проблемами переселенців тощо.
Які ж особливості правового регулювання роботи
вахтовим методом і чим вона відрізняється від
роботи в інший спосіб, розглянемо далі.

Правове регулювання роботи вахтовим
методом
Основним НПА, який регулює роботу вахтовим
методом, є Положення № 794/33-82, які продовжують діяти в частині, що не суперечить
чинному законодавству України відповідно
до постанови Верховної Ради України «Про
порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР» від
12 вересня 1991 р. № 1545-XII.
Крім того, за часів незалежності України були
прийняті окремі НПА відомчого характеру, які
регулюють роботу (службу) вахтовим методом на підприємствах, в установах, організаціях
(далі — підприємства) в окремих видах економічної діяльності, зокрема Тимчасове положення
№ 147 та Положення № 920. Разом з тим у подальшому у зв’язку з реорганізацією діяльності
органів державної виконавчої влади, у т. ч. з
переходом деяких питань діяльності Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій до
сфери компетенції Міністерства внутрішніх справ
України (реорганізацією Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій у Державну службу
України з надзвичайних ситуацій, діяльність якої
згідно з постановою КМУ «Про затвердження
Положення про Державну службу України з над-
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звичайних ситуацій» від 16 грудня 2015 р. № 1052
спрямовується й координується КМУ через міністра внутрішніх справ), наказ про затвердження
Тимчасового положення № 147 втратив чинність
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 29 серпня 2014 р. № 883.
Таким чином, на сьогодні робота вахтовим
методом органів і підрозділів внутрішніх справ
України в зоні ЧАЕС регулюється Положенням
№ 920, а інших підприємств, якщо стосовно
них не прийнято окремих НПА, у частині, що
не суперечить чинному законодавству, — Положеннями № 794/33-82.

Особливості вахтового методу роботи
Відповідно до пункту 1.1 Положень № 794/3382 вахтовий метод — це особлива форма організації робіт, що ґрунтується на використанні
трудових ресурсів поза місцем їх постійного
проживання за умови, якщо не може бути забезпечено щоденне повернення працівників до
місця їх постійного проживання (або якщо на
поїздку від місця розташування підприємства
до місця роботи й назад працівникам потрібно
витрачати значну кількість часу, наприклад,
більше трьох годин, про що йдеться в п. 1.4
Положень № 794/33-82 стосовно будівельномонтажних підприємств).
Серед особливостей роботи вахтовим методом слід виділити, зокрема, такі:
 запровадження спеціального режиму
праці;
 встановлення, як правило, підсумованого
обліку робочого часу;
 надання міжвахтового відпочинку працівникам у місцях їх постійного проживання.
Щодо визначення місця роботи працівників
у разі вахтового методу роботи, часу й тривалості вахти та часу відпочинку, то згідно з
пунктом 1.1 Положень № 794/33-82:
 місцем роботи за вахтового методу вважаються об’єкти (дільниці), на яких здійснюєть-
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ся безпосередня трудова діяльність (наприклад,
якщо працівника буде прийнято на роботу на
підприємство, головний офіс (місце реєстрації)
якого розташований у Києві, а певні виробничі
об’єкти — у Запорізькій області, то місцем роботи працівника за вахтовим методом будуть
об’єкти у Запорізькій області);
 часом вахти вважаються періоди виконання робіт та міжзмінного відпочинку на
об’єкті (дільниці);
 тривалість вахти не повинна перевищувати одного місяця (до 30 діб). У виняткових
випадках на окремих об’єктах (дільницях) з
дозволу міністерства, відомства і відповідного
профспілкового органу тривалість вахти може
бути збільшена до двох місяців.

Питання виплати надбавок, доставки
та проживання
Як правило, вахтовий метод роботи застосовується:
 у разі значного віддалення виробничих
об’єктів (дільниць) від місця розташування
підприємства;
 у разі недоцільності виконання робіт
звичайними методами;
 з метою скорочення термінів будівництва
об’єктів виробничого та соціального призначення в необжитих і віддалених районах та
в районах з високими темпами робіт у разі
незабезпечення цього району відповідними
трудовими ресурсами.
Зауважимо, що згідно з пунктом 1.1 Положень № 794/33-82 направлення працівника
на вахту, тобто його поїздка до місця роботи
вахтовим методом, не є службовим відрядженням. Тому відповідно до пункту 5.6 Положень
№ 794/33-82 працівникам, які виконують
роботи вахтовим методом (включаючи працівників підприємств і організацій торгівлі та
громадського харчування, зв’язку, транспорту,
закладів охорони здоров’я та інших, на яких
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покладено обов’язки з обслуговування колективів, що працюють вахтовим методом),
за кожний календарний день перебування в
місцях виконання робіт у період вахти, а також
за фактичні дні перебування в дорозі від місця
розташування підприємства (пункту збору)
до місця роботи й назад виплачується замість
добових надбавка за вахтовий метод роботи у
розмірах згідно із законодавством.
Розмір і порядок виплати зазначених надбавок визначено Постановою № 490. Зокрема,
у пункті 1 цієї Постанови вказано, що підприємства самостійно встановлюють надбавки
(польове забезпечення) до тарифних ставок
і посадових окладів працівників, робота яких
виконується вахтовим методом, у розмірах,
передбачених колективними договорами або за
погодженням із замовником. При цьому граничні розміри надбавок (польового забезпечення)
працівникам за день не можуть перевищувати
граничних норм витрат, установлених КМУ для
відряджень у межах України (у разі виконання
роботи за межами України — не можуть перевищувати 80 % граничних норм добових витрат,
установлених КМУ для відряджень за кордон).
Крім того, певні об’єкти (дільниці) виконання вахтових робіт можуть змінювати свою
дислокацію, але відповідне переміщення працівників, які на них працюють, згідно з пунктом 1.1 Положень № 794/33-82 не вважається
переведенням працівника на іншу роботу і не
потребує їх згоди.
Відповідно до пункту 2.5 Положень № 794/
33-82 доставка працівників на вахту здійснюється організовано підприємством від місця
розташування підприємства або від іншого
пункту збору, встановленого підприємством,
до місця роботи й назад економічно обґрунтованими видами транспорту (власного або за
договором відповідних транспортних підприємств). Також проїзд працівників від місця їх
постійного проживання до пункту збору та місця
роботи (об’єкту, дільниці) й назад оплачується
підприємством.
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У зв’язку з тим, що роботи вахтовим методом, як правило, проводяться у необжитих
місцях (поза межами населених пунктів та/або
за відсутності готелів, гуртожитків тощо), вахтовий змінний персонал у період перебування
на об’єкті (дільниці) проживає у спеціально
створюваних вахтових селищах, польових містечках, а також в інших спеціально обладнаних
під житло приміщеннях. Детальніше питання
організації та функціонування вахтових селищ
розглядаються у розділі ІІІ «Організація вахтових селищ» Положень № 794/33-82.

Прийняття рішення про застосування
вахтового методу
У разі доцільності застосування вахтового методу виконання робіт відповідне рішення згідно
з пунктом 1.4 Положень № 794/33-82 приймається керівником підприємства за погодженням
з профспілковим комітетом, а також з дозволу
вищої організації (за її наявності). Підставою
для прийняття зазначеного рішення мають
бути техніко-економічні розрахунки з урахуванням ефективності застосування вахтового
методу порівняно з іншими методами ведення
робіт. Також умови організації виробництва за
вахтового методу відображаються у відповідній проектно-технологічній документації, що
розробляється підприємством.
У разі проведення будівельно-монтажних
робіт доцільність застосування вахтового методу на об’єктах будівництва також обґрунтовується відповідними техніко-економічними
розрахунками під час розробки проектів організації будівництва та інших проектно-технологічних документів. Додаткові витрати
будівельно-монтажних підприємств, пов’язані
із виконанням робіт вахтовим методом, включаються підприємством-замовником і проектною організацією до кошторису будівництва
під час визначення договірної ціни на об’єкти
будівництва.
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Конкретні обсяги й види робіт, виконання
яких потребує вахтового методу, за необхідності визначаються підрядником і замовником
під час укладення договорів підряду на будівництво, а для субпідрядних організацій — під
час укладення договорів субпідряду. У такому ж
порядку передбачаються кошти на відшкодування додаткових витрат, пов’язаних із застосуванням вахтового методу організації робіт,
підприємств торгівлі, громадського харчування,
закладів охорони здоров’я та інших, які можуть
обслуговувати працівників, що виконують
роботи за вахтовим методом.
На практиці в разі доцільності виконання
робіт вахтовим методом відповідне рішення
оформлюється наказом керівника підприємства (додаток 1), в якому визначаються основні
умови організації робіт вахтовим методом,
порядок їх фінансування та за необхідності затверджується положення про вахтовий метод
організації роботи на підприємстві. У зазначеному положенні регулюються такі питання,
як організація роботи вахтового персоналу; режим праці та відпочинку, облік робочого часу;
оплата праці, днів тимчасової непрацездатності
та виплата компенсації; соціально-побутове
забезпечення; організація медичної допомоги; порядок надання гарантій та компенсацій,
передбачених чинним законодавством (зазначені питання можуть також регулюватися
в колективному договорі).

Організація роботи вахтового
персоналу
Згідно з пунктом 2.1 та іншими відповідними
пунктами розділу ІІ Положень № 794/33-82
робота вахтовим методом повинна виконуватися, як правило, укрупненими бригадами із
застосуванням підрядних принципів організації
та оплати праці й забезпечувати наступність
вахтового персоналу, збереження матеріальних цінностей. Комплектування вахтового
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Додаток 1
Зразок наказу про запровадження вахтового методу роботи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНТАЖНІ РОБОТИ»
НАКАЗ
01.03.2017

м. Київ

№ 15

Про запровадження вахтового методу роботи
на окремих віддалених об’єктах виконання робіт
ТОВ «Монтажні роботи»
З метою економії фінансових ресурсів, оптимізації виробничої діяльності підприємства та забезпечення своєчасного виконання робіт за договором генерального підряду
від 24 лютого 2017 р.
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити вахтовий метод для таких категорій робіт:
— будівельно-монтажні;
— будівельно-опоряджувальні.
2. Затвердити Положення про вахтовий метод організації робіт на окремих віддалених
об’єктах виконання робіт ТОВ «Монтажні роботи», що додається.
3. Головному інженеру Ляшку О. П. разом із відділом організації праці та заробітної
плати (Фоменко С. І.), юридичним відділом (Гапоненко С. І.) та відділом кадрів (Заковенко С. І.) підготувати графіки роботи на вахті, погодити їх із профспілковим комітетом
і подати на затвердження не пізніше 31 березня 2017 р.
3. Фінансовому відділу (Розенко С. С.) за участю бухгалтерської служби (Сушко В. В.)
до 24 березня 2017 р. розробити та затвердити кошторис робіт, які виконуватимуться
вахтовим методом.
4. Відділу кадрів (Заковенко С. І.) забезпечити:
— ознайомлення до 1 квітня 2017 р. з Положенням, зазначеним у пункті 2 цього
наказу, всіх працівників підприємства, яких воно стосується, під підпис;
— укомплектування до 10 травня 2017 р. робітниками та інженерно-технічними
працівниками вахтові групи (зміни) згідно із встановленими нормативами.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Ляшка О. П.
Директор

Власенко

В. В. Власенко

ПОГОДЖЕНО:
Голова профспілкового комітету підприємства
Остапенко Р. Р. Остапенко
(протокол від 27.02.2017 № 3)
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Додаток до наказу
від 01.03.2017 р. № 15
Положення
про вахтовий метод організації робіт
у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Монтажні роботи»
(витяг)
Це Положення визначає економічні, правові та організаційні засади застосування
вахтового методу роботи у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Монтажні роботи»
(далі — Підприємство).
Розділ 1. Загальні положення
1.1. У цьому положенні використовуються терміни в такому значенні:
Підприємство — ТОВ «Монтажні роботи».
Вахтовий метод — особлива форма організації робіт, що базується на використанні
трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умов, якщо є економічно
недоцільною щоденна доставка працівників до місця роботи й назад до місця постійного
проживання.
<…>

(змінного) персоналу забезпечується штатними
працівниками підприємства, які виконують
роботи вахтовим методом, за їх згодою. Також
зазначені працівники не повинні мати медичних
протипоказань до виконання робіт вахтовим
методом. Крім того, до робіт, виконуваних
вахтовим методом, не можуть залучатися працівники молодше 18 років, вагітні жінки та
жінки, які мають дітей віком до трьох років.
Відповідно до пункту 2.4 Положень № 794/
33-82 з метою організованого комплектування
вахт працівниками міністерства та відомства
можуть переводити працівників за їх згодою з
одного підвідомчого підприємства на інше для
виконання робіт вахтовим методом. При цьому в наказі (розпорядженні) про переведення
обумовлюється, що керівник підприємства
зобов’язаний надавати зазначеним працівникам після закінчення строку їх трудового
договору попередню роботу (посаду), а за
її відсутності — іншу рівноцінну роботу (по-
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саду) на тому ж підприємстві. У наказі також
вказується мета переведення: для роботи
вахтовим методом.
Подібною схемою можна скористатися й
на приватних підприємствах, не підвідомчих
певним міністерствам і відомствам, хоча зрозуміло, що чинне законодавство не передбачає
можливості покладання обов’язку на власника
(керівника) підприємства, на якому раніше
працював звільнений працівник, надати йому
попередню роботу після закінчення його вахтової роботи на іншому підприємстві. У цьому
випадку працівник, який бажає працювати на
іншому підприємстві вахтовим методом, має
отримати від нього лист до керівництва свого
підприємства з проханням про його звільнення
за переведенням на інше підприємство для
виконання вахтових робіт. На підставі такого
листа та заяви працівника про переведення
(додаток 2) видається відповідний наказ (додаток 3).
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Додаток 2
Зразок заяви
про звільнення в порядку переведення для виконання вахтових робіт
Директору ТОВ «Ремонтник»
Петрову П. П.
монтажника будівельного 5-го розряду цеху № 1
Сидоренка І. В.
Заява
Прошу звільнити мене з роботи 12 червня 2017 р. за переведенням за пунктом 5 статті 36 КЗпП до ТОВ «Монтажні роботи» (м. Київ) для роботи вахтовим
методом на підставі листа директора ТОВ «Монтажні роботи» від 9 червня
2017 р. № 28.
12.06.2017

Сидоренко

На тому ж підприємстві, до якого переведені
відповідні працівники, з ними укладаються
строкові трудові договори. Також у всіх випадках під час виконання робіт вахтовим методом
згідно з пунктом 2.4 Положень № 794/33-82 у
трудовій книжці у графі 3 розділу «Відомості
про роботу» вказується, що робота виконується
вахтовим методом (додаток 4).

Режим праці й відпочинку та облік
робочого часу
Питання режиму праці та відпочинку, а також
обліку робочого часу в разі роботи вахтовим
методом розглядаються у розділі ІV Положень
№ 794/33-82. Зокрема, у п. 4.1 зазначається,
що за вахтового методу організації робіт встановлюється, як правило, підсумований облік
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І. В. Сидоренко

робочого часу за місяць, квартал або за інший
більш тривалий період, але не більше ніж за рік.
Обліковий період охоплює:
 весь робочий час (його тривалість за
обліковий період не повинна перевищувати
нормальної кількості робочих годин, встановлених законодавством. Також на роботах із
шкідливими умовами праці норма робочого
часу обчислюється виходячи зі встановленого
законодавством скороченого робочого часу);
 час у дорозі від місця розташування
підприємства або від пункту збору до місця
роботи й назад;
 час відпочинку, що припадає на цей календарний відрізок часу.
Робочий час і час відпочинку в межах облікового періоду регламентується графіком
роботи на вахті, який затверджується адміністрацією підприємства за погодженням з
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Додаток 3
Зразок наказу про звільнення у зв’язку з переведенням
на інше підприємство для роботи вахтовим методом
Типова форма № П-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489
Код ЄДРПОУ
00000000

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтник»
Найменування підприємства (установи, організації)

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № 21-К від «13» червня 2017 року
про припинення трудового договору (контракту)
Звільнити «14» червня 2017 року

Табельний номер
58

Сидоренка Івана Володимировича
(прізвище, ім’я, по батькові)

цех №1
(назва структурного підрозділу)

монтажника будівельного 5-го розряду
(назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації)

у зв’язку з переведенням до ТОВ «Монтажні роботи» для роботи вахтовим методом, п. 5 ст. 36 КЗпП України
(причина звільнення)

заява Сидоренка І. В. від 12.06.2017, лист директора ТОВ «Монтажні роботи» від 09.06.2017 № 28
_________________________________________________________________________________
(підстави звільнення)
 Вихідна допомога
— грн — коп.
 Компенсація за 11 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.
 Компенсація за — календарних днів невикористаної відпустки працівникам, які мають

дітей.

 Утримання за __—__ календарних днів, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

Керівник підприємства
(установи, організації)
З наказом (розпорядженням)
ознайомлений

Петров

П. П. Петров

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Сидоренко

«13» червня 2017 року

(підпис працівника)
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профспілковим комітетом, як правило, на рік
і доводиться до відома працівників не пізніше
ніж за один місяць до введення його в дію.
У графіках також передбачаються дні, необхідні для доставки працівників на вахту і назад.
Також ведеться спеціальний облік робочого
часу і часу відпочинку кожного працівника,
який виконує роботи вахтовим методом, за
місяцями і наростаючим підсумком за весь
обліковий період.
Зауважимо, що згідно з пунктом 4.2 Положень № 794/33-82 дні перебування в дорозі
до місця роботи й назад до норми робочого
часу не включаються й можуть припадати на
дні міжвахтового відпочинку. Але відповідно
до пункту 5.7 Положень № 794/33-82 за дні
перебування в дорозі згідно з графіком роботи на вахті, а також за дні затримки в дорозі

у зв’язку із метеорологічними умовами або з
вини транспортних організацій працівникові
виплачують денну тарифну ставку (оклад) з
розрахунку семигодинного робочого дня.
Що стосується тривалості щоденної роботи
(зміни), то вона не повинна перевищувати 12
годин, а тривалість щоденного (міжзмінного)
відпочинку працівників з урахуванням обідніх перерв згідно з пунктом 4.3 Положень
№ 794/33-82 може бути зменшена до 12 годин.
Недовикористані в цьому випадку години щоденного (міжзмінного) відпочинку, а також дні
щотижневого відпочинку підсумовуються й
надаються працівникові у вигляді додаткових
вільних від роботи днів (днів міжвахтового відпочинку) протягом облікового періоду.
Також кількість днів щотижневого відпочинку в поточному місяці повинна бути не меншою
Додаток 4

Зразок запису до трудової книжки
про прийняття на роботу вахтовим методом

04

05

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Монтажні роботи»
16 06 2017 Прийнято до управління монтажних робіт монтажником будівельним 5-го розряду для виконання
роботи вахтовим методом
29 09 2017 Звільнено з роботи у зв’язку із закінченням строку
трудового договору, п. 2 ст.
КЗпП
т. 36 КЗ
Начальник відділу кадрів
Бондар
О. П. Бондар
Б дарр
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Наказ від 15.06.2017
№ 18-К
Наказ від 28.09.2017
№ 45-К
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за кількість повних тижнів цього місяця, й ці
дні можуть припадати на будь-які дні тижня.
Зауважимо, що працівникам, які звільнилися до закінчення облікового періоду, дата
звільнення за їх згодою може вказуватися з
урахуванням тих днів, що вважаються днями
міжвахтового відпочинку.

Питання оплати праці
Згідно з пунктом 5.1 Положень № 794/33-82
оплата праці працівників за вахтового методу
організації робіт здійснюється:
 робітникам з відрядною оплатою праці —
за обсяг виконаних робіт згідно з укрупненими,
комплексними та іншими чинними нормами й
розцінками;
 робітникам з почасовою оплатою праці —
за весь фактично відпрацьований час в годинах
із розрахунку встановлених тарифних ставок
та присвоєних розрядів;
 майстрам, виконробам, начальникам
дільниць (змін) та іншому лінійному (цеховому)
персоналу, який безпосередньо здійснює керівництво на об’єкті (дільниці), — за весь фактично
відпрацьований за графіком час із розрахунку
встановлених місячних посадових окладів. При
цьому годинна ставка працівників у цих випадках визначається шляхом ділення місячного
посадового окладу на кількість робочих годин
згідно з календарем розрахункового місяця;
 іншим керівникам, фахівцям і службовцям, які також працюють на вахті, — за фактично відпрацьований час (у днях) із розрахунку
встановлених місячних посадових окладів.
Працівники можуть преміюватися відповідно до чинного на підприємстві положення про
преміювання, їм також можуть виплачуватися
встановлені законодавством надбавки, доплати,
коефіцієнти та інші підвищення заробітної плати за роботу у відповідних умовах: наприклад,
за роботу в гірських умовах, як це передбачено
постановою КМУ «Про умови оплати праці осіб,
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які працюють в гірських районах» від 11 серпня
1995 р. № 648.
Зауважимо, що в деяких випадках керівники
підприємств, що здійснюють роботи вахтовим
методом, з дозволу профспілкових комітетів
можуть залучати працівників до роботи понад
тривалість робочого часу, встановленого графіками роботи на вахті, але не більше ніж на три
дні: наприклад, згідно з пунктом 5.5 Положень
№ 794/33-82 у разі несвоєчасного прибуття
чергового вахтового (змінного) персоналу до
місця роботи. У таких випадках робота понад
норму робочого часу оплачується як надурочна
відповідно до статті 106 КЗпП.

Інші питання роботи вахтовим методом
У розділі VI Положень № 794/33-82 розглядаються питання соціально-побутового забезпечення
працівників, які виконують роботи вахтовим
методом. Наприклад, у пункті 6.1 зазначається,
що особи, які проживають у вахтових селищах,
забезпечуються транспортним, торговельно-побутовим обслуговуванням, а також щоденним
триразовим гарячим громадським харчуванням.
Розділ VII Положень № 794/33-82 визначає
порядок надання гарантій і компенсацій, передбачених чинним законодавством. Наприклад,
у пункті 7.1 зазначено, що щорічна відпустка
працівникам, зайнятим на роботах вахтовим методом, надається в установленому порядку після
використання днів відпочинку (відгулів). Також дні
відпочинку (відгулів) включаються до стажу, що
дає право на щорічну основну та додаткові відпустки за роботу у шкідливих умовах праці тощо.
Середній заробіток для оплати за дні щорічної
відпустки обчислюється у встановленому законодавством порядку (згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим
постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100).
Якщо закінчення щорічної відпустки працівника припадає на дні міжвахтового відпочинку
колективу, в якому він працює, працівникові
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до початку вахти надається інша робота на підприємстві з оплатою в порядку, передбаченому
законодавством, або ж він переводиться до іншої
зміни вахти. За згодою сторін питання може бути
вирішене шляхом надання цьому працівникові
відпустки без збереження заробітної плати (абзац
3 п. 7.1 Положень № 794/33-82).
Крім того, зауважимо, що в розділі VIII Положень № 794/33-82 розглядаються питання
медичного забезпечення працівників, які працюють вахтовим методом, а в додатку 2 до
постанови від 31 грудня 1987 р. № 794/33-82
наводиться перелік підприємств, організацій та
об’єктів, на яких може застосовуватися вахтовий
метод організації робіт. Це, зокрема:
 підприємства й організації нафтової промисловості;
 підприємства й організації газової промисловості;
 підприємства й організації лісової промисловості й лісового господарства;
 підприємства й організації геологорозвідки;
 підприємства й організації залізничного
транспорту;
 будівельно-монтажні трести та прирівняні до них організації, зокрема сучасні
будівельно-монтажні компанії;
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У деяких випадках керівники підприємств, що здійснюють роботи вахтовим методом, з дозволу профспілкових комітетів можуть залучати
працівників до роботи понад тривалість робочого часу, встановленого
графіками роботи на вахті, але не
більше ніж на три дні
 окремі об’єкти радіозв’язку цивільної
авіації;
 підприємства й організації із розробки
родовищ кольорових, дорогоцінних металів
і алмазів;
 підприємства й організації трубопровідного транспорту;
 підприємства й організації торгівлі та
громадського харчування, зв’язку, транспорту,
закладів охорони здоров’я й інші, на які покладено обслуговування колективів, що працюють
вахтовим методом;
 організації, безпосередньо зайняті на будівництві та реконструкції автомобільних доріг;
 підприємства й організації з будівництва
торфопідприємств і видобутку торфу. 
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Галина Мастюгіна,
начальник відділу з питань призначення
пенсій департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду України

Про пенсійне
забезпечення в запитаннях
та відповідях
Особа навчалася у вищому навчальному закладі з 1 вересня 2001 р. по 28 червня 2006 р.
за денною формою. Чи буде зараховано до
її страхового стажу період навчання під час
виходу на пенсію?
Відповідно до статті 24 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV
(далі — Закон № 1058) страховий стаж — це
період (строк), протягом якого особа підлягає
загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок.
Періоди трудової діяльності та інші періоди,
що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом
№ 1058 (до 1 січня 2004 р.), зараховуються
до страхового стажу в порядку та на умовах,
передбачених законодавством, чинним раніше,
крім випадків, передбачених згаданим Законом.
Статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ
(далі — Закон № 1788) передбачено, що до стажу
роботи, що дає право на пенсію, зараховується
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час навчання у вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, в училищах і на курсах з
підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та
перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та
клінічній ординатурі.
Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженим постановою КМУ від 12 серпня
1993 р. № 637, передбачено, що час навчання
у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах
підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній
ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками
та іншими документами, що видані на підставі
архівних даних і містять відомості про періоди
навчання.
За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в
навчальному закладі у відповідні роки за умови,
що документи містять дані про закінчення
повного навчального періоду або окремих
його етапів.
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Час навчання в навчальних закладах після
1 січня 2004 р. до страхового стажу не зараховується, оскільки студенти не підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Стосовно ситуації, викладеній
у запитанні, то зважаючи на зазначені вище
норми законодавства до страхового стажу,
з урахуванням якого визначатиметься розмір
пенсії, буде зараховано період навчання з 1 вересня 2001 р. по 31 грудня 2003 р.
Чи зміниться розмір пенсії у зв’язку з втратою
годувальника в разі працевлаштування особи,
яка отримує таку пенсію?
Згідно з нормами статті 37 Закону № 1058
пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї призначається
в розмірі 50 % пенсії за віком померлого годувальника, обчисленої відповідно до статей 27 та
28 цього Закону. Отже, розмір пенсії у зв’язку з
втратою годувальника залежить від страхового
стажу та заробітку годувальника.
При цьому статтею 28 Закону № 1058
передбачено, що мінімальний розмір пенсії за
віком за наявності в чоловіків 35 років, а в
жінок — 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, визначеного
законом.
За кожний повний рік страхового стажу
понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам
пенсія за віком збільшується на 1 % розміру
пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього
Закону, але не більш як на 1 % мінімального
розміру пенсії за віком.
Відповідно до частини третьої статті 42
Закону № 1058 у разі зміни розміру прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, працюючим пенсіонерам пенсія
не перераховується.
Крім того, згідно зі статтею 47 Закону № 1058
особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни
III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких
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За кожний повний рік страхового
стажу понад 35 років чоловікам і
30 років жінкам пенсія за віком
збільшується на 1 % розміру пенсії

поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551XII (далі — Закон № 3551)), які займають посади
державної служби, визначені Законом України
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII, а також працюють на посадах та на
умовах, передбачених Законом України «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII
та Законом України «Про судоустрій і статус
суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.
У період роботи на інших посадах/роботах
пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів
війни III групи та учасників бойових дій, осіб,
на яких поширюється дія пункту 1 статті 10
Закону № 3551), розмір якої перевищує 150 %
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру,
але не менше 150 % прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата
пенсії відповідно до Закону № 1058 поновлюється.
Крім того, Порядком проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженим
постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078,
передбачено, що працюючим пенсіонерам в
першу чергу індексується сума оплати праці.
Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість
пенсії, проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством,
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установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його
оплати праці, проіндексована її сума та сума
індексації.
У всіх випадках загальний дохід працюючого
пенсіонера (заробітна плата та пенсія), який
підлягає індексації, не повинен перевищувати
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатної особи. Якщо ж пенсіонер (за
документами, що містяться в пенсійній справі)
є непрацюючим, то в разі настання права провадиться відповідна індексація пенсії.
Чи має право на підвищення до пенсії особа, батько якої був репресований, а згодом
реабілітований?
Пунктом 6 Прикінцевих положень Закону
№ 1058 визначено, що до прийняття відповідного закону до пенсій, передбачених цим Зако-
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ном, установлюються надбавки та здійснюється
їх підвищення згідно із Законом № 1788.
Згідно з пунктом «г» статті 77 Закону № 1788
громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані,
призначені пенсії підвищуються на 50 %, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, — на 25 % мінімальної пенсії за віком.
Постановою КМУ «Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян» від 16 липня 2008 р. № 654 встановлено, що з 1 вересня
2008 р. громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, до пенсії встановлюється підвищення в
розмірі 54,40 грн, а членам їх сімей, яких було
примусово переселено, — 43,52 грн. Враховуючи те, що особа, про яку йдеться в запитанні,
не була примусово переселена, підстави для
встановлення до її пенсії зазначеного підвищення відсутні. 
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,
консультант журналу «Кадровик України»

Працівник, який працює в зоні гарантованого добровільного відселення та має згідно із законодавством право на щорічну відпустку
тривалістю 37 календарних днів, звільняється. Чи виплачувати йому
в разі звільнення компенсацію за невикористання цієї відпустки?

Відповідно до статті 47 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
№ 796-ХІІ (далі — Закон № 796) щорічна відпустка працівникам, які працюють (перебувають у
відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу:
 у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення — 44 календарних дні. Загальна
тривалість відпустки не повинна перевищувати
56 календарних днів;
 у зоні гарантованого добровільного відселення — 37 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 49
календарних днів;
 у зоні посиленого радіологічного контролю — 30 календарних днів. Загальна тривалість
відпустки не повинна перевищувати 42 календарних дні.
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Оскільки відпустка, про яку йдеться в запитанні, вищезазначеною статтею встановлена як
щорічна, на неї поширюються норми Закону
України «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96),
що передбачені для щорічних відпусток (в т. ч.
щодо поділу, перенесення на інший період та
виплати грошової компенсації тощо).
Водночас зауважимо, що органами соціального захисту населення відшкодовується різниця між тривалістю відпусток, які надаються працівникові згідно зі статтею 47 Закону
№ 796, та тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону № 504/96 без
урахування додаткових відпусток. На цьому
наголошено в листі Мінсоцполітики України
від 8 червня 2012 р. № 186/13/133-12. А отже,
у випадку, що розглядається, за рахунок коштів
державного бюджету має відшкодовуватися
відпустка за 13 календарних днів (37 к. дн. –
24 к. дн.).
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При цьому з метою уникнення непорозумінь з органами соціального захисту населення згадані 13 календарних днів відпустки,
які відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету, доцільно використовувати
у відповідному робочому році і в повному
обсязі, тобто ці дні Мінсоцполітики не радить
використовувати частинами та переносити на
інший період (а 24 календарних дні відпустки можуть використовуватися частинами й
переноситися на інший період (у разі необхідності)).

Разом з тим якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну
відпустку за кілька попередніх років, він має
право використати їх, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено
компенсацію за всі невикористані дні щорічних
відпусток (в т. ч. за 13 календарних днів щорічної відпустки, які відшкодовуються за рахунок
коштів державного бюджету).
Отже, в разі звільнення такому працівникові
обов’язково потрібно виплати компенсацію за
невикористану відпустку.

Звільняється донор, який не використав додаткових днів відпочинку, наданих йому за давання крові протягом року. Чи потрібно
виплачувати йому компенсацію за такі дні?

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів» від
23 червня 1995 р. № 239/95-ВР (далі —
Закон № 239/95) після кожного дня давання крові
та (або) її компонентів (в т. ч. у разі давання їх у
вихідні, святкові та неробочі дні) донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за
ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної
відпустки або використано в інший час протягом
року після дня давання крові чи її компонентів.
Відповідно до статті 83 КЗпП та статті 24
Закону № 504/96 у разі звільнення працівника

йому виплачується грошова компенсація за всі
не використані ним дні щорічної відпустки.
Проте Законом № 239/95 ці дні визначені як
додаткові дні відпочинку, які не слід плутати із
днями щорічної відпустки (навіть якщо працівник забажав приєднати їх до неї).
Зважаючи на це, грошова компенсація за
невикористані додаткові дні відпочинку донору в разі його звільнення не виплачується.
Водночас, щоб все ж таки скористатися цією
пільгою, радимо працівнику-донору використати такі дні додаткового відпочинку безпосередньо перед звільненням.

Працівниця, яка працювала в сільській раді діловодом, перейшла
на роботу до міської ради на таку ж посаду. Чи зараховується до
стажу державної служби період роботи на посаді діловода?

Згідно зі статтею 22 Закону України
«Про службу в органах місцевого
самоврядування» від 7 червня 2001 р.
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№ 2493-III (далі — Закон № 2493) до стажу
служби в органах місцевого самоврядування
зараховується період роботи на посадах, на які
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поширюється дія цього Закону, а також на
посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.
Керівні працівники та спеціалісти місцевих
рад мають статус посадових осіб місцевого
самоврядування. Віднесення посад спеціалістів
сільських (селищних) рад до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування здійснюється згідно із статтею 14 Закону
№ 2493, постановою КМУ «Про віднесення
посад органів місцевого самоврядування до
відповідних категорій посад» від 26 жовтня

2001 р. № 1441 та розпорядженням КМУ «Про
віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» від
4 червня 2008 р. № 794-р. Посада діловода в
переліках, що вказані у вищезгаданих законодавчих актах, відсутня.
Отже, для зарахування періоду роботи цієї
особи в сільській раді на посаді діловода до
стажу служби в органах місцевого самоврядування незалежно від тривалості виконуваної
роботи немає підстав. Те ж саме стосується й
періоду роботи на цій посаді в міській раді.

У зв’язку з кібератакою підприємство не встигає вчасно звільнити
працівників, попереджених за два місяці, у зв’язку зі скороченням
штату. Чи існує можливість продовжити термін попередження?

У трудовому законодавстві не передбачено норм, які б допомогли врегулювати й вирішити проблеми, що виникли
внаслідок несанкціонованого втручання в комп’ютерні системи підприємств. Тому кадрові служби
опинилися з труднощами сам на сам.
Отже, під час звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 КЗпП внаслідок кібератаки
порушилась процедура, передбачена статтею
492 КЗпП, а саме від дня попередження працівників про їх звільнення за скороченням штату
минуло два місяці, а підприємство не в змозі
їх звільнити через форс-мажорні обставини.
Цивільним кодексом України від 16 січня
2003 р. № 435-IV передбачено підстави звільнення від відповідальності за порушення
зобов’язання (ст. 617), а саме сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за таке порушення, якщо доведе, що воно
сталося внаслідок випадку або непереборної
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сили. Власне «обставина непереборної сили»
в цьому кодексі визначається як «надзвичайна
або невідворотна за даних умов подія» (п. 1
частини першої ст. 263).
Подібна норма закріплена і в частині другій
статті 218 Господарського кодексу України від
16 січня 2003 р. № 436-IV, в якій, крім іншого,
вказується, що під обставинами непереборної
сили розуміються надзвичайні й невідворотні
обставини за даних умов здійснення господарської діяльності.
Але, на жаль, трудове право не містить подібних норм і не дає права роботодавцю відкласти
термін виконання своїх зобов’язань перед працівником внаслідок дії непереборної сили. Тому
в цьому випадку роботодавцю залишається
лише одне: слід повторити процедуру та видати
нове попередження про майбутнє звільнення і
через два місяці звільнити працівників у встановленому порядку. 
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Робочий час у вересні та жовтні 2017 року*
Професійні свята у вересні та жовтні
2017 року

ВЕРЕСЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

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.

ЖОВТЕНЬ
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 — 21; вихідних — 9; святкових і неробочих днів — 1 (14 жовтня — День захисника України); скорочений робочий день — 13 жовтня.
Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП якщо святковий або неробочий
день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на
наступний після святкового або неробочого. Отже, вихідний день із суботи,
14 жовтня, переноситься на понеділок, 16 жовтня. Норма тривалості робочого часу — 167 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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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 військовомобілізаційної 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.)
01.10 Міжнародний день музики
(традиц.)
01.10 День працівників освіти
02.10 Всесвітній день архітектури
(традиц.)
08.10 День юриста
08.10 День художника
08.10 День працівників державної
санітарно-епідеміологічної
служби
09.10 Всесвітній день пошти
(традиц.)
10.10 День працівників стандартизації та метрології
14.10 День захисника України
14.10 Міжнародний день стандартизації (традиц.)
15.10 День працівників харчової
промисловості
21.10 День працівників целюлознопаперової промисловості
16.10 Міжнародний день шефа
(традиц.)
29.10 День автомобіліста і дорожника
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Галина Фольварочна,
заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Про «шкідливість» відпустки за роботу
за комп’ютером
Подія дев’ята.

Кадрове сновидіння
Коротка розмова зі Сніжаною Ігорівною, прохання молодої кадровички партнерського підприємства про допомогу у вирішенні питання щодо
встановлення правильного строку відпусток для
працівників, які працюють за комп’ютером, її майже
тендітний голос… Усе це не могло не додати до
ранкової кави Надії Олексіївни невловимих ноток
особливого смаку. І не стільки саме до напою, який
не часто, але любила смакувати керівник кадрової
служби підприємства, а до настрою та загальної
атмосфери, що огорнула жінку.
— От же ж як повертається все в житті, —
задумливо промовила сама до себе Надія
Олексіївна, згадуючи ще зовсім свіжу мало не
конфліктну ситуацію зі Сніжаною Ігорівною…
Надія Олексіївна заплющила очі, наче вирішила ще більше заглибитись у роздуми з приводу філософії буття, закономірності перебігу
подій у всесвіті, причинно-наслідкових зв’язків,
вчинків та їх проекцій на майбутні події…
У думках вже почали гортатися сторінки з
цитатами філософів та мислителів, яких часто
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перечитувала кадровичка. Так, сторінка за
сторінкою, рядок за рядком… і жінку поглинув
вселенський спокій… Чи то була просто мить,
коли свідомість перетнула межу реальності й
поринула у захмарний світ образів. Але щоб
та мить не означала, за цей короткий відрізок
часу Надія Олексіївна встигла побачити сон…
Склепінчастим коридором університету
лунали гучні кроки. Вони відбивалися цокотливим
и відлунням у напівтемряві довжелезного

Сніжана Ігорів
на проcила пр
о допомогу
у вирішенні пи
тання щодо вс
тановлення
правильного ст
року відпусток
для працівників, які прац
юють за ком
п’ютером…
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приміщення, додаючи суворості кожному руху
жіночої фігури в темній довгій корсетній сукні.
Атмосферу початку ХІХ століття підкреслювали
гіпсові «амурчики», що притулилися до стін
на внутрішніх балюстрадах. Здавалося, що
від такого потужного звуку вони намагалися
втиснутись у кам’яні стіни ще більше. Те саме
намагалися зробити молоді студентки навчального закладу, але їм заважали широкі сукні з
криноліном. Тому вони, як того вимагав етикет
епохи, робили легкий уклін, трохи присідали й
шанобливо вітали сувору вчительку:
— Доброго ранку, пані Бергольц-Артамонова…*
— Вітаємо, пані Бергольц-Артамонова…
Навіть нові студентки вітали ще незнайому
викладачку, а потім пошепки перепитували у
старшокурсниць, хто це. Ті, так само пошепки,
відповідали, що це сама Бергольц-Артамонова
Надія Олексіївна — дуже вибагливий викладач
кадрових наук. І що її дуже поважає сам директор, а студентки всі бояться. Особливо коли вона
приймає іспит! Ось і зараз вона поспішала до
аудиторії на іспит студентів останнього курсу.
«Ох і буде там дівчатам непереливки», — додавали вони.
Масивні двері аудиторії кадрових наук відчинилися зі страшенним скрипом. Не встиг
відбитися від стін останній звук металевих завіс
як студентки, які перебували в приміщенні, вже
робили ввічливе «па» на адресу викладачки й
хором її привітали:
— Доброго дня, пані…
— Не треба цього пафосу, — обірвала на
півслові дівчат Надія Олексіївна. — Так будете
вітати нашого директора. До іспиту готові? Ну
що ж, розпочнемо?
П’ятирічний досвід навчання підказував
студенткам, що такий перебіг подій не віщує
* З цим прізвищем уві сні бачила себе Надія Олексіївна.
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Молоді студен
тки робили ле
гкий уклін,
трохи присідал
и й шанобливо
вітали сувору
вчительку…

позитивних наслідків — боротьба за високу
оцінку буде дуже нелегкою.
— Прошу до виступу пані Сніжану Ігорівну
Каблукову-Цибульську. Ваше запитання для
відповіді номер… номер 37. Отже, поясніть нам,
будь ласка, на наочних прикладах і розрахунках
принцип нарахування відпустки працівникам
комп’ютерних справ та наук.
Молода дівчина маленькими невпевненими
кроками підійшла до кафедри — це було запитання, на яке вона розраховувала якнайменше…
— Згідно з чинними положеннями законодавства умови роботи працівників комп’ютерних
справ та наук належать до не зовсім звичайних
умов, а отже, вони є незвичайними…
— О! Це геніальний висновок! Майже на
межі відкриття! — Надія Олексіївна БергольцАртамонова всім своїм шляхетним внутрішнім
світом, в якому знайшло притулок багаторічне коріння старовинних родів, відчула, що
студентка, м’яко кажучи, «плаває» в питанні.
Та сама аристократичність не давала перетворити цю дівчину на посміховисько, проте й
не забороняла додати саркастичної приправи
млявому виступу.
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— Так-так, пані Бергольц-Артамонова, їм
складно працювати, бо ці всі технології, вони,
з одного боку, допомагають справі, а з іншого —
негативно впливають на стан здоров’я. Тому…
— Ми не складаємо іспит в медичному училищі! — вже відверто роздратовано перервала
аристократка, і здалося, що гіпсові «амурчики»
на стінах примружили очі, відчуваючи, що зараз
гряне буря… — Чекаю чіткої відповіді: до якої
категорії праці належать умови роботи фахівців
комп’ютерних справ та наук?
Сніжана Ігорівна Каблукова-Цибульська
питливим поглядом подивилась на «амурчиків»,
але у відповідь вони лише знизали плечима,
мовляв, ми того… — з луку постріляти, а про
комп’ютери — то до Творця.
— До шкідливої… Може не зовсім, звичайно,
до дуже шкідливої, але особливо шкідливої…
Тобто не такої, що зовсім-зовсім особливо шкідлива, просто вона особлива. Тому й шкода там
особлива, характерна саме для комп’ютерної
праці. Бо вона особлива…
…Після закінчення відповіді студентки в
аудиторії нависла тиша. Не така собі, щоб зовсім
зловісна — просто тиша, яка передує торнадо
або цунамі…
У цей час аристократи двох вельмишановних
родів у підсвідомості Надії Олексіївни БергольцАртамонової вели жваве спілкування на тему:
як вчинити далі? Толерантні Артамонови пропонували довічне заслання, більш войовничі
Бергольци — давалось взнаки єзуїтське минуле — миттєву страту.
— Я маю повідомити Вам, шановна пані
Каблукова-Цибульська, що Ви сплутали праведне з грішним, — міцно стискаючи дубову
указку Надія Олексіївна, викладач кадрових
наук у третьому поколінні, повільно почала
наближатися до студентки. — За існуючими
нормами, крім інших, є такі категорії умов праці,
як шкідливі умови праці. До них належить,
наприклад, робота шахтарів. А є категорія під
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— Треба ж
бул
вовано пром о такому наснитися!
— здиовила Надія
Олексіївна…

назвою особливий характер праці. За першою
категорією працівники можуть претендувати на
додаткову відпустку до 35 діб, а за другою —
всього до 4! Відчуваєте різницю?
…З останнім словом викладачка зупинилась
за крок до недбайливої студентки, яка вже підпирала стіну.
— Так, я зрозуміла, — пошепки відповіла
Сніжана Ігорівна Каблукова-Цибульська, і навіть
«амурчики» відчули, що це була остання фатальна помилка дівчини. Вони відвернулись до стіни
й затулили вуха маленькими гіпсовими пальчиками. Надія Олексіївна Бергольц-Артамонова зі
зловісною посмішкою подивилась на дрібних
хлопченят, наче перевіряла їх готовність до
наступного акту трагікомедії, і в ту ж мить
аудиторію заповнив зловтішний сміх викладачки. Він ставав все потужнішим і потужнішим,
вириваючись назовні й заповнюючи ледь освітлені коридори університету, аудиторії та зали,
холи та сходи, проникав в останню комірчину,
піднімався до самого даху, поки…
…Поки Надія Олексіївна не прокинулася…
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На підвіконні так само стояло горнятко кави.
Годинник на стіні тихенько цокав, показуючи
стрілочками, що кадровичка залишила реальність всього хвилин на п’ять-сім. Мобільний
телефон на столі м’яко поморгував вогником
у куточку, сповіщаючи про смс…

Правовий коментар
Запорукою вирішення описаної
проблеми стануть декілька нормативно-правових актів, які регулюють
це питання. Окрім Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки) та Закону України «Про
охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-XII (далі — Закон про охорону
праці) такими документами є:
 постанова 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);
 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці,
затверджений постановою КМУ
від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі —
Порядок № 442);
 Порядок 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, затверджений наказом
Міністерства праці та соціальної полі-

№ 9 (128) вересень 2017

03_KU09-2017.indd 65

— Треба ж було такому наснитися! — здивовано промовила Надія Олексіївна, струшуючи
з себе останні враження від дивного сновидіння. — Напевно, пан Фрейд таки хотів щось
сказати... Зателефоную я, мабуть, зараз же до
Сніжани Ігорівни, поки до паперів не закралась
помилка…

тики України від 30 січня 1998 р. № 16
(далі — Порядок № 16);
 Державні санітарні правила
і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електроннообчислювальних машин (ДСанПіН
3.3.2.007-98), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р.
№ 7 (далі — Санітарні норми № 7);
 Правила охорони праці під час
експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 26 березня
2010 р. № 65 (далі — Правила № 65);
 Державні санітарні норми
та правила «Гігієнічна класифікація
праці за показниками шкідливості
та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу»,
затверджені наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 8 квітня 2014 р. № 248 (далі — Санітарні
норми № 248).
Працівники підприємств відповідно до статті 6 Закону про відпустки
мають безумовне право на мінімальну
тривалість щорічної основної відпустки не менш як 24 календарних дні
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за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового договору. При цьому нагадаємо,
що працівники, які працюють у відповідних умовах, мають право на інший
вид щорічної відпустки — додаткової,
яка передбачена статтями 7 та 8
Закону про відпустки.
Окремим категоріям працівників,
робота яких пов’язана з підвищеним
нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується
в особливих природних географічних
i геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, згідно
з пунктом 1 частини першої статті 8 Закону про відпустки надаються щорічні додаткові відпустки за
особливий характер праці за Списком
виробництв, робіт, професій i посад
працівників, робота яких пов’язана з
підвищеним нервово-емоційним та
інтелектуальним навантаженням
або виконується в особливих природних географічних i геологічних умовах
та умовах підвищеного ризику для
здоров’я, затвердженим Постановою
№ 1290.
Якщо на підприємстві є робочі місця, обладнані персональними
комп’ютерами, керівники підприємств, організацій та установ (незалежно від форми власності) та керівники державних органів зобов’язані
впорядкувати робочі місця користувачів комп’ютерів згідно з певними вимогами. Умови й організація
праці користувачів персональних
комп’ютерів визначені Санітарними
нормами № 7 та Правилами № 65, які
є тими нормативними документами, що вважаються обов’язковими
для роботодавців, операторів електронно-обчислювальних машин, опе-
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раторів комп’ютерного набору,
операторів комп’ютерної верстки
та працівників інших професій, які у
своїй роботі застосовують електронно-обчислювальні машини, візуальні
дисплейні термінали та периферійні
пристрої.
Зрозуміло, що робота із використанням персонального комп’ютера
пов’язана з підвищеним зоровим i
нервово-емоційним напруженням,
тому дехто вважає, що виконання
такої роботи належить до категорії робіт із шкідливими та важкими
умовами праці. Проте така думка є
помилковою.
Відповідно до Санітарних норм
№ 248 шкідливі умови праці характеризуються рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують
гігієнічні нормативи та здатні чинити несприятливий вплив на організм
працівника. Але для віднесення певних
робіт до категорії саме із шкідливими
й важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги й
компенсації за роботу в цих умовах
необхідно провести атестацію робочих місць за умовами праці, визначену
Порядком № 442.
Зауважимо, що робота з персональним комп’ютером має особливий характер праці. Про це, зокрема,
йдеться в Постанові № 1290, згідно
з підрозділом «Інші види виробництв»
розділу XXII «Загальні професії за
всіма галузями господарства» (п. 58)
якої працівникам (незалежно від
займаної посади), які працюють на
персональних комп’ютерах і яким
тривалість щорічної відпустки не
визначена іншими нормативно-правовими актами, надається право на
щорічну додаткову відпустку за особ-
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ливий характер праці. А от атестація
особливого характеру праці законодавством не передбачена.
Тривалість додаткової відпустки
за особливий характер праці встановлюється колективним* або трудовим
договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8
Закону про відпустки). Але максимально вона може тривати не більше
чотирьох календарних днів.
Право на таку відпустку мають
всі працівники, а отже, сумісники не
є винятком, але слід пам’ятати, що
вона надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу. У розрахунок часу, що дає право працівникові
на цю відпустку, зараховуються дні,
коли він фактично був зайнятий на
роботах з особливим характером
праці (тобто безпосередньо роботою за комп’ютером) не менш як
половину тривалості робочого дня,
встановленого для працівників цих
виробництв, цехів, професій, посад
(п. 9 i 10 Порядку № 16).
Оскільки додаткова відпустка за
особливий характер праці належить
до щорічних, на неї розповсюджується
порядок надання щорічних відпусток,
визначений статтею 10 Закону про
відпустки. Відповідно до неї щорічні
додаткові відпустки за бажанням
працівника можуть надаватись
одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Щорічні основна та додаткові відпустки
надаються працівнику з таким розрахунком, щоб вони були використані,
як правило, до закінчення робочого
року. Ненадання щорічних відпусток
повної тривалості протягом робочого
року працівникам, які мають право на
щорічні додаткові відпустки за робо-
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ту із шкідливими і важкими умовами
чи з особливим характером праці,
забороняється (частина четверта
ст. 11 Закону про відпустки).
Стаж, що дає право на щорічну
додаткову відпустку, обчислюється
за нормами статті 9 Закону про відпустки. До нього не зараховуються
дні, коли працівник хворів, перебував
у відпустці без збереження заробітної
плати, у зв’язку з навчанням тощо
або певну кількість робочих днів був
зайнятий в умовах, передбачених
Постановою № 1290, менше половини
тривалості робочого дня**. Для цього
роботодавець має вести облік часу,
відпрацьованого в зазначених умовах.
Оскільки такий механізм на законодавчому рівні не визначено, підприємство встановлює його самостійно.
Табелювання працівника, який перебуває в зазначеній відпустці, здійснюється згідно з формою № П-5
«Табель обліку використання робочого часу», затвердженою наказом
Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики
праці» від 5 грудня 2008 р. № 489. Це
відбувається шляхом позначення в
ньому відмітки «Д», але за необхідності ця позначка може бути замінена
іншою — більш зручною й зрозумілішою для підприємства.
Зауважимо, що щорічні додаткові
відпустки, передбачені законодавством, мають бути надані працівникам в обов’язковому порядку, у т. ч.
якщо на підприємстві колективний
договір не укладений або в ньому не
визначено гарантію щодо встановлення працівникам таких відпусток.
Якщо працівник звільняється, йому
має бути виплачена грошова компен-

* Про вимоги
до оформлення
колективного
договору див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 6/2017, с. 91.

** Про порядок
та особливості
обчислення
стажу для
надання щорічних відпусток
див. журнал
«Кадровик
України»
№ 8/2017, с. 49.
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*** Детальніше
про заміну частини щорічної
відпустки грошовою компенсацією див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 12/2015,
с. 88.

сація за всі не використані ним дні щорічної додаткової відпустки в порядку,
встановленому статтею 24 Закону про відпустки. Наголосимо, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою
компенсацією***.
Щодо надання інших пільг за роботу з використанням персонального
комп’ютера зазначимо, що законодавством вони не передбачені. Однак за
необхідності роботодавець може встановлювати працівникам їх додатково
за свої кошти відповідно до статті 7 Закону про охорону праці.

P. S.
Історія будь-якого успіху — це історія перемог і зростання. Ось і підприємство, яке вже
багато років очолював Альберт Едуардович, долаючи тимчасові перешкоди, розрослось до
тих масштабів, що Надія Олексіївна — керівник кадрової служби підприємства — вже не могла
самостійно впоратися з кадровим паперовим обігом. Тому було прийнято рішення про прийняття на роботу з випробувальним терміном помічника кадровика...
Нещодавня випускниця фахового вишу — Наталія — вже третій тиждень непогано справлялася з паперовими справами кадрової роботи. З кожним днем їй довіряли вирішення все
складніших питань. Незважаючи на відсутність практичного досвіду, набуті теоретичні знання
давали можливість дівчині виконувати роботу якщо не на «відмінно», то на впевнене «добре».
Вчора Наталія звіряла накази, упорядковувала особові справи, заповнювала відповідні
позиції в листках непрацездатності…
— До речі, — подумала вона, — а варто все ж таки їх перевірити, перед тим як нести на
затвердження та контрольну перевірку Надії Олексіївні.
Дівчина перегорнула декілька папок, дістала листи й почала звірку. Інтуїція її не підвела — на
зворотному боці одного з листків непрацездатності вона виявила помилку. Миттєва реакція на
кшталт «врятувати все» спрямувала її схопити коректор, такий собі інструмент-виправлялку в
усіх ситуаціях паперового життя. Проте… На зроблені фігурними завиванцями написи нанести
коректор було неможливо та й не дозволено.
— Як же ж бути? — промовила вона сама до себе, та вгамовуючи хвилювання зрозуміла,
що самотужки виправити помилку не в змозі. — Що ж, доведеться шукати поради в Надії
Олексіївни, — дещо розчаровано вона підвелася зі стільця й попрямувала до кабінету керівника…
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Олександр Носіков,
канд. соц. наук, провідний науковий співробітник
НДІ праці і зайнятості населення
Мінсоцполітики України і НАН України

Вимоги до працівників
служби безпеки підприємства
Стабільний розвиток, ефективне функціонування та
конкурентоспроможність підприємства, установи, організації насамперед
залежать від безпеки його господарської діяльності. Ця сфера роботи
підприємства охоплює його фінансово-економічну, інформаційну безпеку,
охорону власного майна та посадових осіб, права на інтелектуальну
власність та їх захист тощо. Розглянемо складові системи безпеки, що
постійно оновлюються в умовах сучасних потреб конкурентоспроможного
виробництва, та вимоги до окремих працівників служби безпеки
підприємства
ередусім слід зазначити, що безпека
господарської діяльності підприємств
регулюється такими законодавчими
актами:
 Законом України «Про охоронну діяльність» від 22 березня 2012 р. № 4616-VI;
 Законом України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» від 2 березня 2015 р.
№ 222-VIII;
 Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV;
 Законом України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. № 877-V;
 постановою КМУ «Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження охоронної діяльності і визнача-
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ється періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Міністерством
внутрішніх справ» від 7 липня 2010 р. № 565.
Отже, завдання служби безпеки та певні
кадрові підходи в її роботі визначаються тими
ризиками, з якими досить часто стикається
будь-який суб’єкт господарської діяльності.
Такими найпоширенішими ризиками для підприємств на сьогодні є:
 загроза втрати майна (наприклад, внаслідок рейдерського захоплення);
 незадовільний стан системи економічної
безпеки підприємства (наявність фактів недостачі, можливість вільного несанкціонованого
доступу сторонніх осіб до документів, матеріальних цінностей тощо).
Крім того, потреба в організації служби
безпеки може бути обумовлена:

69

21.08.2017 16:21:03

ПІДБИРАЄМО ГАЛУЗЕВІ ПОСАДИ (ПРОФЕСІЇ)

 необхідністю постійного або тимчасового
фізичного супроводу або охорони окремих
посадових осіб та спеціалістів підприємства;
 бажанням створити умови тотального
контролю діяльності працівників підприємства
(недопущення на територію сторонніх осіб,
контроль дисципліни, боротьба з дрібними крадіжками майна, захист службової інформації
тощо), не допустити розголошення інформації,
що має ознаки комерційної таємниці.
На великих промислових підприємствах до
кадрової структури служби безпеки, окрім начальника відділу, можуть входити:
 заступник начальника — начальник відділу фінансової розвідки;

 заступник начальника — начальник відділу фінансового аудиту.
Крім того, безпосередньо начальнику служби
безпеки також підпорядковуються два основних
підрозділи з безпеки, назви яких свідчать самі за
себе: відділ фізичного супроводження та охорони, а також відділ розслідувань і моніторингу.
Сфера безпеки діяльності підприємства має
поширюватися на його посадових осіб та майно,
фінансові засоби, інформацію, що є комерційною
таємницею, та будь-які інші дані (паперові, електронні), втрата (розголошення) яких завдасть
фінансових збитків. Розглянемо основні завдання
та обов’язки деяких працівників служби безпеки
економічно стабільних та успішних підприємств.

Завдання та обов’язки окремих працівників служби безпеки
№
Найменування посади Код КП*
з/п
1 Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління,
департаменту та ін.)
1229.7
з охорони та безпеки
(фізичної та майнової)

2

Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління,
департаменту та ін.) з
безпеки (фінансовоекономічної, інформаційної)

3

Менеджер (управитель)
систем з інформаційної
безпеки

Основні завдання та обов’язки

Організовує заходи із забезпечення охорони майна та фізичних осіб у різних
умовах та в разі виникнення екстремальних ситуацій. Здійснює прогнозування
й аналіз загроз, ризиків у сфері безпеки діяльності підприємств, а також їх
посадових осіб, вживає заходів щодо їх запобігання, зниження або локалізації. Застосовує інформаційні системи та технології для удосконалення управління охоронною діяльністю. Організовує використання за призначенням
озброєння, спеціальних засобів, засобів зв’язку та охорони. Організовує та
забезпечує взаємодію підрозділу з правоохоронними органами
Забезпечує організацію управління фінансово-економічним, майновим та інформаційним напрямами роботи підрозділу, запроваджує та реалізовує заходи
із забезпечення фінансово-економічної та інформаційної безпеки. Забезпечує
дотримання підрозділом усіх зобов’язань з фінансово-економічної секретності.
1229.7 Забезпечує виконання підрозділом програм, планів щодо впровадження новітніх
технологій у сфері фінансово-економічної та інформаційної безпеки, оновлення
відповідних програмних забезпечень. Під час виявлення зовнішніх і внутрішніх
загроз та ризиків у сфері фінансово-економічної безпеки підрозділу спрямовує
роботу на виконання відповідних процедур щодо їх усунення та зменшення
Контролює інформаційні матеріали з метою перевірки правильності їх відображення та для подальшого використання в засобах масової інформації.
Контролює надходження засобам масової інформації матеріалів про діяль1495
ність підприємства з метою недопущення витоку секретної інформації. Проводить переговори з представниками газет, журналів, радіо, телебачення в
разі виникнення загроз витоку інформації щодо безпеки підприємства

* Тут і далі КП — Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
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№
Найменування посади
з/п
4 Професіонал з інтелектуальної власності

Код КП

Виконує функції, пов’язані з процесом узгодження технічних завдань на
проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок для
виявлення між суб’єктами співвідношення щодо права інтелектуальної власності, оцінювання їх реального внеску у відповідні розробки та практичну їх
реалізацію у сфері економічної діяльності. Здійснює аналіз та узагальнення
2419.2 вітчизняних і зарубіжних нормативно-правових актів, положень, стандартів,
що діють у сфері інтелектуальної власності, доводить їх до керівництва.
Вивчає колективну та індивідуальну інформаційну потребу суб’єкта господарської діяльності стосовно набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності. Здійснює заходи щодо визначення змісту особистих
немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності,
а також обов’язків правовласника та випадків обмеження його прав

5

Професіонал з організації інформаційної
безпеки

Організовує та виконує роботи із забезпечення безпеки інформаційного
простору та інформаційних ресурсів підприємств від загроз несанкціонованого розголошення, нав’язування та порушення доступності інформації.
2149.2 Аналізує та оцінює загрози інформаційній безпеці об’єкта захисту, організовує розроблення моделі загроз. Визначає, організовує впровадження
заходів захисту шляхом створення системи інформаційної безпеки, аналізу
поточного стану безпеки, прийняття рішень та оперативного реагування на
загрози витоку, блокування та знищення інформації

6

Професіонал з організації захисту інформації
з обмеженим доступом

Організовує роботи із захисту інформації з обмеженим доступом на підприємствах. Контролює стан виконання положень, чинних нормативно-правових актів з питань організації захисту інформації з обмеженим доступом.
Керує проведенням профілактичних заходів щодо попередження правопорушень за профілем своєї діяльності на об’єкті охорони. Аналізує окремі
2149.2 напрями діяльності підприємства з метою виявлення та попередження несанкціонованого розповсюдження або знищення інформації з обмеженим
доступом. Вживає спеціальних заходів із захисту інформації, що стосуються: порядку віднесення її до інформації з обмеженим доступом; зниження
та зняття обмеження доступу; надання доступу; спеціального діловодства;
архівного зберігання; пропускного та внутрішньооб’єктового режиму; службової взаємодії з правоохоронними органами тощо

7

Аналітик з питань фінансово-економічної
безпеки

Організовує аналітичні та методичні практики впровадження заходів з фінансово-економічної безпеки. Забезпечує підготовку документів, необхідних
для прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємств в умовах
2414.2 реальних і потенційних загроз та небезпек, функціонування системи економічної безпеки, ефективної діяльності суб’єктів її забезпечення. Організовує
проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та рівня
економічного стану підприємства, його потенційних партнерів, стратегії діяльності на ринку конкурентів

8

Фахівець з фінансовоекономічної безпеки
3411
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Основні завдання та обов’язки

Застосовує техніку та технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Бере участь у розробленні планів щодо забезпечення, удосконалення
системи фінансово-економічної безпеки та планів проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки в діяльності підприємства.

71

21.08.2017 16:21:03

ПІДБИРАЄМО ГАЛУЗЕВІ ПОСАДИ (ПРОФЕСІЇ)

№
з/п

9

Найменування посади

Код КП

Фахівець з організації
інформаційної безпеки
3439

10

Інспектор воєнізованої
охорони

3450

11

Оператор технічних
засобів контролю на
безпеку

4133

12

Охоронник

5169
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Основні завдання та обов’язки
Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, забезпечення їх фінансово-економічної
безпеки. Бере участь у здійсненні загального контролю за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення фінансово-економічної
безпеки. Бере участь в апробації заходів з фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом розроблення моделі його економічної безпеки
Бере участь у роботах із забезпечення безпеки інформаційного простору від
загроз несанкціонованого розголошення (витоку), нав’язування та порушення
доступності інформації. Контролює режимні заходи охорони інформації з обмеженим доступом, роботу служби захисту інформації щодо виконання норм
технічного та криптографічного захисту інформації, проводить рецензування
інформації про об’єкт захисту, що підлягає оприлюдненню
Здійснює інспекційні перевірки рівня забезпечення охорони майна на об’єкті
охорони. Контролює несення служби особовим складом воєнізованої охорони,
повноту виконання ним посадових обов’язків. Перевіряє організацію діяльності
воєнізованої охорони в частині своєчасного виконання наказів, вказівок, інших
нормативних документів з питань організації діяльності воєнізованої охорони.
Здійснює нагляд за дотриманням особовим складом воєнізованої охорони
внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, стану умов дисципліни
та праці, правильним використанням технічних засобів охорони, зв’язку, зброї,
боєприпасів, службових собак, техніки, обладнання, інвентаря та іншого майна,
що належить до повноважень суб’єкта охоронної діяльності
Здійснює технічний контроль за безпекою фізичних осіб та майна відповідно до вимог пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, встановлених
на об’єкті охорони. Виконує розпізнавання та аналіз за допомогою технічних
засобів контролю за безпекою з метою виявлення заборонених предметів та
порушників режимів, що діють на об’єкті охорони. Проводить особистий контроль працівників об’єкта охорони, інших осіб та техніки в межах території об’єкта
охорони. Вживає необхідних та достатніх заходів у разі виявлення зброї, вибухових пристроїв, майна, що незаконно перетинає територію об’єкта охорони,
інших заборонених та небезпечних предметів, речовин, а також осіб, розшукуваних за орієнтуванням правоохоронних органів. У разі необхідності проводить
затримання порушників режимів, що діють на об’єкті охорони
Здійснює охорону стаціонарних об’єктів і вантажів, що перевозяться різними
транспортними засобами, нагляд у внутрішніх приміщеннях за допомогою візуального контролю або з використанням спеціального обладнання. Пропускає
працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту, випускає їх
з території в установленому порядку та за зразками документів, затверджених
власником об’єкта або уповноваженим ним органом. Звіряє зміст супровідних
документів із наявністю вантажів, предметів, перевіряє належність поданих для
перевірки документів особі пред’явника. Перевіряє документацію під час приймання та здавання вантажів. Повідомляє старшого наряду (зміни) з охорони,
а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку – представника власника об’єкта – про неприбуття вантажів у встановлені строки. Візуально та з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі,
правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту
місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей
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№
Найменування посади
з/п
13 Охоронець

Код КП

Основні завдання та обов’язки

5169

Здійснює охоронну діяльність особи, яка є об’єктом охорони, забезпечуючи
належну підтримку її фізичного стану та здоров’я. Забезпечує безпеку й
недоторканість особи, яка потребує охорони, під час здійснення вільних, не
протиправних дій, активної господарської діяльності. Перевіряє автомобіль
особи, яка охороняється. Постійно відслідковує кримінальну обстановку
поблизу місця проживання та роботи особи, яка охороняється. Детально вивчає об’єкти регулярного перебування особи, яка охороняється. Вживає всіх
можливих заходів захисту в екстремальних умовах професійної діяльності,
в разі виявлення вибухових пристроїв, організації засідки, замаху снайпера,
можливого викрадення та захоплення заручників

Насамкінець зауважимо, що окремі професії (посади) передбачають категоріювання
та розрядність, наприклад: професіонал (без
категорії, 2-ї категорії, 1-ї категорії, провідний
професіонал), аналітик (без категорії, 2-ї категорії, 1-ї категорії, провідний аналітик), фахівець (без категорії, 2-ї категорії, 1-ї категорії),
інструктор (інструктор, старший інструктор),
охоронник (з 1-го до 6-го розряду), охоронець
(охоронець, старший охоронець). А під час
складання положення про підрозділ безпеки
підприємства та посадових інструкцій його
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працівників доцільно буде використовувати
окремі положення Інструкції про організацію
службової діяльності спеціальних підрозділів
міліції охорони «Титан», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 25 листопада 2003 р. № 1432, та Випуску
99 «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Всеукраїнської
організації Українського союзу промисловців
і підприємців від 3 жовтня 2011 р. № 99. 
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Галина Фольварочна,
заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Порядок надання
відпустки за рахунок працівника
Законодавством передбачено достатній перелік підстав для надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, багато з яких надаються в
обов’язковому порядку. Про підстави надання цих відпусток, їх тривалість та
якими нормами законодавства при цьому слід керуватися — у статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551);
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» від 14 травня 2015 р. № 426-VIII
(далі — Закон № 426);
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики» від 15 січня 2015 р. № 120-VII (далі — Закон
№ 120).

арантії, пов’язані з наданням працівникам
відпусток, регулюються державою, а саме:
Конституцією України, КЗпП, Законом про
відпустки та іншими нормативно-правовими актами. Ними передбачено надання відпусток
без збереження заробітної плати, які поділяються
на два види:

Г
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03_KU09-2017.indd 74

 відпустки, що надаються працівникам
за суб’єктивним правом, що належить їм за
законом, тобто в обов’язковому порядку*;
* Надання відпустки в обов’язковому порядку означає, що
роботодавець не вправі відмовити працівнику в разі наявності
підстав, але це не означає, що працівник зобов’язаний використати таку відпустку.
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 відпустки, що надаються за погодженням
сторін (роботодавця та працівника).
Згідно зі статтею 84 КЗпП у випадках, передбачених статтею 25 Закону про відпустки, працівнику за його бажанням в обов’язковому порядку

надається відпустка без збереження заробітної
плати. Отже, саме статтею 25 Закону про відпустки визначено перелік працівників, яким роботодавець у наданні відпустки без збереження заробітної плати не вправі відмовити (див. таблицю).

Перелік підстав, документів та категорій працівників, яким надається відпустка
без збереження зарплати відповідно до статті 25 Закону про відпустки
Підстава
надання
Пункт 1

Пункт 2

Категорія працівників,
яким надається відпустка
Матері або батьку, який виховує дітей
без матері (в т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному
закладі), що має двох і більше дітей
віком до 15 років або дитину-інваліда
Чоловікові, дружина якого перебуває в
післяпологовій відпустці
Матері або іншим особам (зазначеним
у частині третій ст. 18 і частині першій
ст. 19 Закону про відпустки), якщо
дитина потребує домашнього догляду

Пункт 3

Пункт 31

Частина
перша
пункту 4
Частина
друга
пункту 4
Пункт 5

Матері або іншим особам (зазначеним
у частині третій ст. 18 і частині першій
ст. 19 Закону про відпустки), якщо
дитина хвора на цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний)
Матері або іншим особам, зазначеним
у частині третій ст. 18 і частині першій
ст. 19 Закону про відпустки), якщо
дитині встановлено категорію «дитинаінвалід підгрупи А»
Матері або іншій особі, зазначеній у
частині третій ст. 18 Закону про відпустки, для догляду за дитиною віком
до 14 років
Учасникам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону № 3551

Тривалість відпустки

Щорічно
Копії свідоцтв про народження дітей
до 14 календарних днів
(медичний висновок лікувального
закладу), документ, що засвідчує інвалідність дитини
Довідка з місця роботи дружини про її
перебування у відпустці у зв’язку із
вагітністю та пологами
Копія свідоцтва про народження дитини, довідка медичного закладу про те,
що дитина потребує домашнього
догляду із зазначенням терміну
Копія свідоцтва про народження дитини, довідка медичного закладу про те,
що дитина хвора на цукровий діабет
I типу (інсулінозалежний)
Копія свідоцтва про народження дитини, копія документа, що засвідчує інвалідність дитини

Копія свідоцтва про народження дитини, підтвердна інформація щодо оголошення карантину
Копія посвідчення учасника війни

Особам, які мають особливі заслуги
Копія посвідчення
перед Батьківщиною, статус яких встановлено ст. 11 Закону № 3551
Особам, які мають особливі трудові
Копія посвідчення
заслуги перед Батьківщиною
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До 14 календарних днів

Тривалість визначається
в медичному висновку,
але не більш як до
досягнення дитиною
шестирічного віку
Тривалість визначається
в медичному висновку,
не більш як до досягнення дитиною 16-річного
віку
Тривалість визначається
в медичному висновку,
але не більше як до
досягнення дитиною
18-річного віку*
На період оголошення
карантину на відповідній
території
Щорічно
до 14 календарних
днів**
Щорічно
до 21 календарного
дня***
Щорічно
до 21 календарного дня
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Підстава
надання
Пункт 6

Категорія працівників,
яким надається відпустка
Пенсіонерам за віком
Інвалідам III групи

Пункт 7

Інвалідам I та II груп

Пункт 8

Особам, які одружуються****

Пункт 9

Працівникам у разі смерті рідних по
крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини
(пасинка, падчірки), братів, сестер
Працівникам у разі смерті інших рідних

Працівникам для догляду за хворим
Пункт 10 рідним по крові або по шлюбу (який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду)
Працівникам для завершення санаторПункт 11
но-курортного лікування
Працівникам, допущеним до вступних
іспитів у вищі навчальні заклади
Пункт 12

Працівникам, допущеним до складання
вступних іспитів в аспірантуру
Пункт 13
Працівникам, які навчаються заочно в
аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалість відпустки

Копія пенсійного посвідчення

Щорічно
до 30 календарних днів
Документ, що засвідчує інвалідність
Щорічно
до 30 календарних днів
Документ, що засвідчує інвалідність
Щорічно
до 60 календарних днів
Довідка з органів реєстрації актів цивіль- До 10 календарних днів
ного стану (РАЦСу) про подання заяви
Копія свідоцтва про смерть родича
До 7 календарних днів без
(яке може надаватися після повернен- урахування часу, необхідня працівника з відпустки)
ного для проїзду до місця
поховання та назад
Копія свідоцтва про смерть родича
До 3 календарних днів без
(яке може надаватися після повернен- урахування часу, необхідня працівника з відпустки)
ного для проїзду до місця
поховання та назад
Довідка медичного закладу
Тривалість визначається
у медичному висновку,
але не більше 30 календарних днів
Путівка на санаторно-курортне лікуТривалість визначається
вання
у медичному висновку
Довідка навчального закладу
15 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад
Довідка навчального закладу
Тривалість, яка необхідна для проїзду до місцезнаходження навчального закладу

До закінчення відпустки
за основним місцем
роботи
Пункт 15 Ветеранам праці
Копія посвідчення ветерана праці
Щорічно
до 14 календарних днів
Довідка з місця попередньої роботи
До 24 календарних днів у
Працівникам, які не використали за
попереднім місцем роботи щорічні від- про виплату компенсації за невикорис- перший рік роботи на
даному підприємстві до
Пункт 16 пустки повністю або частково й одер- тану відпустку під час звільнення
настання шестимісячного
жали за них грошову компенсацію
терміну безперервної
роботи
Пункт 14
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Сумісникам

Документи, які може надати працівник

Довідка з основного місця роботи про
надання відпустки
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Підстава
надання

Категорія працівників,
яким надається відпустка
Працівникам, діти яких віком до 18
років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості

Документи, які може надати працівник

Тривалість відпустки

12 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до
місцезнаходження
навчального закладу та у
зворотному напрямі (за
Пункт 17
наявності двох або більше дітей зазначеного
віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини)
Працівникам, які працюють на терито- Підтвердна інформація щодо віднесен- Тривалість проведення
Частина рії проведення антитерористичної опе- ня певного населеного пункту до пере- антитерористичної операції
ліку пунктів, на території яких здійсню- рації у відповідному
перша
населеному пункті*****
ється антитерористична операція
пункту 18
Працівникам, які заочно навчаються в
Частина
аспірантурі (протягом четвертого року
друга
навчання)
пункту 18

Довідка навчального закладу

Довідка навчального закладу про
навчання в аспірантурі

* До змін, внесених Законом № 120, вона надавалася
не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку як для
дитини, що потребує домашнього догляду на загальних
підставах.
** До змін, внесених Законом № 426, ця відпустка надавалася
всім ветеранам війни (тобто учасникам бойових дій, інвалідам
війни та учасникам війни), але на сьогодні відпустка без збереження заробітної плати передбачена лише для учасників війни,
а от учасники бойових дій та інваліди війни керуються нормою
щодо надання додаткової оплачуваної відпустки, тобто зі збереженням заробітної плати.

до змін не поділявся на частини. На сьогодні ці особи виділені
в окремому абзаці, тобто в частині другій пункту 4 статті 25
Закону про відпустки.
**** Ця відпустка, на думку автора, може надаватися лише
особам, які після подання заяви про державну реєстрацію шлюбу
до органу державної реєстрації актів цивільного стану мають
одружитися в найближчому майбутньому, або тим, які вступають
у шлюб, включаючи день його укладення. Окрім цього, не буде
помилкою надання цієї відпустки з наступного робочого дня
після укладення шлюбу.

*** До змін, внесених Законом № 426, вона не перевищувала 14 календарних днів та була об’єднана в пункті 4, який

***** З урахуванням часу, необхідного для повернення до
місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.

Для використання відпустки без збереження
заробітної плати, яка надається в обов’язковому
порядку, працівник повинен написати на ім’я керівника підприємства заяву з проханням надати йому
таку відпустку. У ній має бути вказана причина й
тривалість відпустки.
Слід зауважити, що всі категорії осіб, визначені
переліченими в таблиці пунктами статті 25 Закону
про відпустки, можуть скористатися своїм правом

на отримання відпустки без збереження заробітної плати в поточному році. Також відпустки із
вищевказаних підстав не підлягають перенесенню
чи продовженню в разі тимчасової непрацездатності працівника чи збігу їх з відпусткою у зв’язку
з навчанням, адже вони не віднесені до категорії
щорічних. Їх поділ на частини та перенесення
на наступні роки Законом про відпустки також
не передбачено. Надаються вони з урахуванням
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За їх бажанням, один
вільний від роботи день
на тиждень без збереження заробітної плати
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святкових і неробочих днів, визначених статтею 73
КЗпП, тобто у тривалість такої відпустки враховуються всі без винятку календарні дні.
Слід пам’ятати, що згідно зі статтею 2 Закону
про відпустки на період відпустки без збереження
заробітної плати за працівником зберігається
місце роботи та посада, а час перебування в
таких відпустках (за винятком відпустки без
збереження заробітної плати для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного віку,
а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I
типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлено
категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до
досягнення дитиною 18-річного віку) зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну
основну відпустку.
Щодо звільнення працівника в період перебування його у відпустці без збереження заробітної
плати зазначимо, що за власним бажанням (ст. 38
КЗпП) чи за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) чи
з інших підстав, передбачених статтею 36 КЗпП,
працівник може звільнитися. Це не суперечить
законодавству, оскільки вказані статті не містять
обмежень щодо розірвання трудового договору в цей період. Правила про недопустимість
звільнення працівника в період перебування
його у відпустці стосуються тих випадків, коли
розірвання трудового договору відповідно до
чинного законодавства провадиться з ініціативи роботодавця (ст. 40, 41 КЗпП). При цьому
маються на увазі як щорічні, так і інші відпустки,
що надаються працівникам як із збереженням,
так і без збереження зарплати (п. 17 постанови
Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9).
Насамкінець зауважимо, що якщо працівник
має право на використання відпустки без збереження заробітної плати за статтею 25 Закону про
відпустки, це не означає, що право на відпустку
без збереження заробітної плати згідно зі статтею 26 Закону про відпустки він втрачає, — якраз
навпаки. Вона надається з різних підстав, а отже,
право працівника на використання відпустки без
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збереження заробітної плати за угодою сторін
(ст. 26 Закону про відпустки) залишається безумовним.
Приклад
Працівниця А. перебуває у відпустці
без збереження заробітної плати для
догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, до 17 липня 2017 р. Дитині цього
дня виповнюється п’ять років. Наступний
медичний висновок виданий про те, що дитині встановлено категорію «дитина-інвалід
підгрупи А» до 30 червня 2019 р. Чи правомірно надавати відпустку без збереження заробітної плати (на два роки), якщо вона триває після досягнення дитиною шестирічного
віку, і на яких підставах?
У цьому випадку жінка набуває нового, відмінного від попереднього, права на одержання
відпустки без збереження заробітної плати.
Вона також надаватиметься на підставі
пункту 3 статті 25 Закону про відпустки,
але із зазначенням іншого статусу дитини:
тобто не такої, яка потребує домашнього
догляду, а якій встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А». Для надання відпустки терміном на два роки, яка триватиме
і після виповнення дитині шести років, працівниця має надати документ, який засвідчує
інвалідність дитини, а її заява може бути
такого змісту: «Як матері, дитині якої встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А», прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати з 18 липня 2017 р.
до 30 червня 2019 р. відповідно до медичного
висновку». На підставі заяви працівниці роботодавець повинен видати наказ, текст якого
може бути таким: «Відповідно до статті 84
КЗпП та пункту 3 статті 25 Закону про відпустки надати (П. І. Б. працівниці, посада)
відпустку без збереження заробітної плати
для догляду за дитиною-інвалідом підгрупи А з 18 липня 2017 р. по 30 червня 2019 р.».
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Ольга Гуменюк,
експерт із соціального страхування

Актуальні питання оплати
листків непрацездатності
Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105);
 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455);
 Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532);
 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 (далі — Положення № 88);
 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із
загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ви витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25 (далі —
Положення № 25);
 листок непрацездатності (далі — ЛН);
 лікарсько-консультаційна комісія (далі — ЛКК);
 медико-соціальна експертна комісія (далі — МСЕК);
 Фонд соціального страхування України (далі — Фонд).

Працівниці, яка звільняється за власним
бажанням у період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, вже виплачено допомогу
по вагітності та пологах. Чи можна повернути
ці кошти?
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Статтею 25 Закону № 1105 передбачено умови надання та тривалість виплати допомоги по
вагітності та пологах. Зокрема, у ній зазначено,
що така допомога надається застрахованій особі
у формі матеріального забезпечення, яке ком-
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пенсує втрату заробітної плати (доходу) за період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і виплачується за весь період такої відпустки тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі
ускладнених пологів або народження двох чи
більше дітей — 70) календарних днів після пологів.
Підставою надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами є виданий у встановленому порядку ЛН, а в разі роботи за сумісництвом — копія
ЛН, засвідчена підписом керівника і печаткою за
основним місцем роботи. Видається ЛН у зв’язку
з вагітністю та пологами відповідно до вимог розділу VI Інструкції № 455.
У разі надання застрахованій особі відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності ЛН по хворобі закривається, і з дня настання цієї відпустки видається
інший ЛН — у зв’язку з вагітністю та пологами.
Кожний із зазначених ЛН оплачується окремо за
відповідними нормами Закону № 1105.
Якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається застрахованій особі у період
простою підприємства, установи, організації не
з вини такої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження
заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку
з навчанням, творчої відпустки, допомога по
вагітності та пологах надається з дня виникнення
права на неї.
Якщо під час перебування працівниці в одній з
оплачуваних видів відпусток у неї виникло право
на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами,
роботодавцю необхідно перерахувати відпускні.
Оплаті підлягає тільки та частина відпустки, що
передує початку відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Пунктом 9 Інструкції № 532 передбачено, що
у графі «Діагноз первинний» вказується термін
вагітності на час звернення, а у графі «Діагноз
заключний» — орієнтовний термін пологів. Незалежно від того, наскільки точно лікар передбачив
день пологів і скільки фактично днів відпустки
було використано до пологів, загальна тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
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У разі надання застрахованій особі
відпустки у зв’язку з вагітністю та
пологами у період її тимчасової
непрацездатності ЛН по хворобі
закривається, і з дня настання цієї
відпустки видається інший ЛН — у
зв’язку з вагітністю та пологами

зберігається, а сума допомоги нараховується в
повному обсязі.
Також Законом України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР передбачено,
що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, на
відміну від щорічних відпусток, не продовжується
на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки, але при цьому оплачуються
всі календарні дні відпустки.
Як наголошувалося вище, частиною першою
статті 25 Закону № 1105 передбачено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення,
яке компенсує втрату заробітної плати (доходу)
за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Ця норма має застосовуватись і в разі
бажання жінки звільнитися в період перебування
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Роботодавець буде змушений перерахувати надану
допомогу за дні від початку страхового випадку до
дня звільнення. Хоча на сьогодні законодавством
і не визначено конкретних випадків та обставин,
за яких раніше отримана допомога по вагітності
та пологах або її частина повертається. Слід зазначити, що зі звільненням жінка втрачає і статус
застрахованої особи.
Додатково звертаємо вашу увагу на таке.
Стаття 38 КЗпП надає працівникові право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або
уповноважений ним орган письмово за два тижні.
Якщо заява працівника про звільнення з роботи
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за власним бажанням зумовлена неможливістю
продовжувати роботу (переїзд на нове місце
проживання; переведення чоловіка або дружини
на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній
місцевості, підтверджена медичним висновком;
вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею
14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд
за хворим членом сім’ї відповідно до медичного
висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію;
прийняття на роботу за конкурсом, а також з
інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий
договір у строк, про який просить працівник.
У той же час статтею 40 КЗпП роботодавцю
заборонено звільняти працівника з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу в період
його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період перебування
працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства.
У разі виходу жінки на роботу до закінчення
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, зважаючи на те, що матеріальне забезпечення має
компенсувати працівниці втрату заробітної плати
за час перебування у такій відпустці, роботодавцю
слід повернути частину допомоги по вагітності
та пологах до Фонду, а саме ту частину, що припадатиме на період роботи жінки, оскільки за ці
дні вона не втратить заробітної плати (додатково
див. лист Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
від 16 вересня 2013 р. № 04-29-2494).
Працівник кадрової служби припустилася
помилки під час заповнення зворотного боку
ЛН — неправильно вказала дату, з якої працівник
став до роботи. Як її виправити?
Положеннями Інструкції № 532 визначено
порядок заповнення ЛН у закладах охорони
здоров’я. Зокрема, пунктом 4.5 цієї Інструкції
передбачено, що в разі помилок у тексті здійснюється його виправлення, що підтверджується

№ 9 (128) вересень 2017

03_KU09-2017.indd 81

записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я
«Для листків непрацездатності». На лицьовому
боці бланку ЛН дозволяється робити не більше
двох виправлень.
У перший день роботи після хвороби працівник надає ЛН табельнику (працівнику служби
персоналу) або іншій уповноваженій особі, на яку
покладено обов’язки з приймання та первинної
обробки ЛН. Табельник заповнює перший розділ
зворотного боку ЛН, у якому вказує:
 назву підприємства;
 структурний підрозділ, посаду і табельний
номер працівника;
 характер роботи працівника, який надав
ЛН (постійна, тимчасова, сезонна);
 дати початку й закінчення періоду непрацездатності із зазначенням неробочих днів за
період непрацездатності, що відповідають графіку
роботи працівника;
 дату, з якої працівник став до роботи;
 дату заповнення ЛН
та ставить свій підпис і прізвище.
Інструкцією № 532 не визначено порядку
заповнення зворотного боку ЛН роботодавцем
застрахованої особи та виправлення допущених
помилок. Тому, як і в загальних випадках, слід
керуватися нормами Положення № 88, що встановлює порядок створення, прийняття та відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів,
бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується
на даних бухгалтерського обліку, підприємствами,
їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності,
установ та організацій, основна діяльність яких
фінансується за рахунок коштів бюджету.
Первинні документи, а ЛН належить саме до
таких, створюються та оброблюються відповідно до вимог Положення № 88. Усі первинні
документи, облікові регістри, бухгалтерська та
інша звітність мають складатись і заповнюватись
українською мовою. Поряд з українською мовою
може застосовуватись інша мова в порядку, визна-
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ченому Законом України «Про засади державної
мовної політики» від 3 липня 2012 р. № 5029-VI.
Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку та складені іноземною мовою,
повинні мати впорядкований аутентичний переклад на зазначену мову.
Розділом 4 Положення № 88 визначено порядок виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах і зазначено, що в тексті
та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітності підчистки та необумовлені
виправлення не допускаються.
Помилки в первинних документах, облікових
регістрах і звітності, що створені ручним способом, виправляються способом «червоного
сторно», додаткових бухгалтерських проведень
або коректурним способом, відповідно до якого
неправильний текст або цифри закреслюються і
над закресленим надписується правильний текст
або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.
Виправлення помилки має бути підтверджено
написом «Виправлено» та підписами осіб, які
підписали цей документ, із зазначенням дати
виправлення.
Працівник хворів більше місяця й надав роботодавцю одночасно три ЛН. Яку кількість протоколів має оформити комісія із соціального
страхування — три чи один?
Робота комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства регулюється нормами
Положення № 25. Розділом II цього Положення
визначено права та обов’язки комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, зокрема встановлено, що її пріоритетними
завданнями є:
 приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг;
 приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково);
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 розглядати підставу й правильність видачі
й заповнення листків непрацездатності та інших
документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;
 здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального
забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною
ініціативою, так і у зв’язку зі зверненням застрахованих осіб;
 вживати заходів щодо своєчасного надання
на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням;
 брати участь у перевірках, що здійснюються
на підприємстві робочими органами відділень
Фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам
необхідні документи та пояснення з питань, що
виникають під час перевірок;
 здійснювати заходи з усунення виявлених
комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та контролюючими органами
порушень з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, використання
страхових коштів.
Основною формою роботи комісії є засідання,
які проводяться відповідно до затвердженого нею
плану, але не рідше двох разів на місяць.
Відповідно до статті 32 Закону № 1105 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів з дня
їх надходження. Повідомлення про відмову в
призначенні допомоги із зазначенням причин
відмови та порядку оскарження видається або
надсилається заявникові не пізніше п’яти днів
після винесення відповідного рішення. Допомога
по тимчасовій непрацездатності, по вагітності
та пологах виплачується застрахованим особам
у найближчий після дня призначення допомоги
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строк, установлений для виплати заробітної
плати.
У той же час статтею 24 Закону України «Про
оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР
роботодавців зобов’язано виплачувати заробітну
плату не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних
днів, та не пізніше семи днів після закінчення
періоду, за який здійснюється виплата, тому й
комісії доцільно проводити засідання не рідше
двох разів на місяць. На підставі рішення комісії із соціального страхування підприємства
про призначення матеріального забезпечення
страхувальник-роботодавець нараховує суми
матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок з метою виплати матеріального
забезпечення, отриманого від робочого органу
Фонду, одночасно з виплатою заробітної плати.
Рішення комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства оформлюються протоколом в день їх прийняття згідно з додатком до
Положення № 25.
Отже, після розгляду звернень працівників і
документів, що є підставою для призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг, комісія (уповноважений) із соціального
страхування виносить рішення щодо кожного
наданого документа, яке оформлюється єдиним
протоколом засідання за відповідну дату.
Слід зазначити, що як у протоколі засідання,
так і в заяві-розрахунку, кожний ЛН вказується
окремим рядком, навіть якщо вони видані за одним страховим випадком.
Працівниця надала ЛН, у якому зазначено, що
їй видано новий ЛН. Як у такій ситуації діяти
кадровій службі?
Відповідно до положень Інструкції № 455 ЛН
продовжується у двох випадках:
 за необхідності доліковування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного
закладу (п. 1.8) або в разі наявності показань для
подальшого лікування в іншому лікувально-про-
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філактичному закладі. У такому випадку ЛН може
бути оформлено двома (чи більше) лікувальними
закладами;
 на бажання працівника: якщо до моменту чергової виплати заробітної плати непрацездатність продовжується, йому видається ЛН із
зазначенням у графі «Заключні висновки», що він
продовжує хворіти, та подальшим оформленням
продовження ЛН.
В амбулаторно-поліклінічних закладах лікуючий лікар може видавати ЛН особисто терміном
до п’яти календарних днів з наступним його продовженням, залежно від тяжкості захворювання,
до 10 календарних днів. Якщо непрацездатність
триває понад 10 календарних днів, ЛН продовжується до 30 днів лікуючим лікарем спільно із
завідувачем відділення, а в подальшому — ЛКК,
яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду
хворого, з періодичністю не рідше одного разу
на 10 днів, але не більше терміну, встановленого
для направлення до МСЕК.
В окремих випадках, коли захворювання потребує тривалого лікування, наприклад у разі
важких травм та туберкульозу, періодичність
оглядів ЛКК з продовженням ЛН може бути не
рідше одного разу на 20 днів залежно від тяжкості
перебігу захворювання.
Якщо лікувально-профілактичний заклад розташований у сільській місцевості і в його штаті є
тільки один лікар, ЛН може видаватись особисто
одним лікарем з продовженням до 14 днів та
наступним направленням хворого до ЛКК у разі
його тимчасової непрацездатності. Фельдшер
має право видавати ЛН особисто і одночасно на
термін не більше трьох днів з наступним направленням хворого до лікаря в разі його тимчасової
непрацездатності.
У разі лікування в стаціонарі ЛН видається
лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення за весь період стаціонарного лікування.
У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах ЛН може бути продовжено на
термін до трьох календарних днів з обов’язковим
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обґрунтуванням у медичній карті стаціонарного
хворого та витягу з неї.
Якщо хворі направляються на доліковування
в реабілітаційні відділення санаторно-курортних
закладів безпосередньо зі стаціонарів згідно з
висновком ЛКК, ЛН продовжується лікуючим
лікарем санаторно-курортного закладу на весь
термін, потрібний для завершення призначеного
лікування та реабілітації з урахуванням проїзду,
але не більше терміну, передбаченого пунктом 4.1
Інструкції № 455.
Відповідно до вимог пункту 3.13 Інструкції
№ 532 у графі «Стати до роботи» особа, яка заповнює лицьовий бік ЛН:
 у разі одужання застрахованої особи повинна вказати словами число та місяць, коли стати
до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу охорони
здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 у разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти»
та зазначається номер нового ЛН.
Після хвороби в день виходу на роботу працівник надає ЛН табельнику або іншій уповноваженій особі, на яку покладено обов’язки з
приймання та первинної обробки ЛН. У разі
виявлення порушень у заповненні лицьового
боку ЛН він має бути повернутий до медичного
закладу для усунення помилок. Пунктом 4.5 Інструкції № 532 передбачено, що виправлення підтверджуються записом «Виправленому вірити»,
підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу
охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».
На лицьовому боці бланку ЛН дозволяється не
більше двох виправлень. Якщо ж у ЛН вже наявні два виправлення, оформлюється дублікат
ЛН за наявності довідки з місця роботи про те,
що виплата за цим ЛН не здійснювалася (п. 12
Інструкції № 532). У верхньому правому кутку
ЛН зазначається «Дублікат», у графі «Звільнення
від роботи» одним рядком записується період
непрацездатності, що підтверджується підписом
і печаткою лікуючого лікаря та голови лікарськоконсультативної комісії.
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За порушення порядку видачі та заповнення
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, лікарі несуть відповідальність
згідно із законодавством.
Листок непрацездатності по догляду за хворою
дитиною п’яти років видано батьку. Чи зобов’язана
кадрова служба за місцем його роботи вимагати
довідку з роботи матері дитини про те, що вона
не надавала ЛН на цей же період та, відповідно, не
отримала допомоги по догляду за хворою дитиною?
Відповідно до пункту 3.1 Інструкції № 455 для
догляду за хворим членом сім’ї, в т. ч. за хворою
дитиною або дитиною віком до трьох років та
дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби
матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною,
ЛН видається лікуючим лікарем одному з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка
фактично здійснює за нею догляд. Тобто Інструкція № 455 не містить вимоги щодо видачі ЛН по
догляду за дитиною саме матері — він видається
члену сім’ї, який фактично доглядає за нею: матері, батьку, бабусі, опікуну або піклувальнику.
Для догляду за хворою дитиною віком до
14 років ЛН видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14
календарних днів, а для догляду за дитиною,
постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, — на
весь період її хвороби, включаючи санаторнокурортне лікування. Якщо дитина продовжує
хворіти, то особі, яка доглядає за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну
ЛН, передбаченого законодавством, видається
довідка за формою, встановленою МОЗ України
(форма № 138/0). Така довідка не підлягає оплаті,
а є лише документом, що засвідчує поважність
причини відсутності працівника на роботі.
Застереження мають лише випадки видачі ЛН
по догляду за дитиною віком до трьох років або
дитиною-інвалідом віком до 18 років. Пункт 3.13
Інструкції № 455 наголошує, що за таких умов
ЛН видається працюючій особі, яка фактично
здійснює догляд за дитиною віком до трьох років,
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дитиною-інвалідом віком до 18 років, у разі пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена
сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за
дитиною віком до трьох років, виховує дитинуінваліда віком до 18 років) на період, коли вона
за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у разі необхідності догляду за другою хворою дитиною. Тоді
ЛН видається на підставі довідки з поліклініки чи
стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання
матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває
у відпустці для догляду за дитиною віком до трьох
років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років).
Тобто відповідальність за правомірність видачі ЛН
по догляду за дитиною віком до трьох років або
дитиною-інвалідом віком до 18 років покладено
на лікаря-педіатра, а не на комісію із соціального
страхування підприємства чи кадрову службу.
У той же час у межах своєї компетенції контроль за виконанням положень Інструкції № 455
закладами охорони здоров’я усіх відомств здійснює й Фонд. Під час як планових, так і позапланових перевірок страхувальників спеціалісти робочих
органів Фонду прискіпливо перевіряють правомірність та обґрунтованість видачі, продовження
та оплати ЛН. Зокрема, під час перевірок можуть
подаватися запити до шкіл або дошкільних закладів освіти про відвідання дитиною цих закладів
у період перебування одного з батьків тимчасово
непрацездатним через догляд за дитиною.
Також спеціалісти відділів експертизи тимчасової непрацездатності робочих органів Фонду
проводять перевірки закладів охорони здоров’я.
У разі встановлення фактів втрати, викрадення ЛН
заклади охорони здоров’я зобов’язані негайно повідомляти Фонд, щоб запобігти неправомірному
витрачанню коштів. У разі виявлення порушень
правил видачі, зберігання, обліку документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, незадовільного стану експертизи тимчасової
непрацездатності лікувально-профілактичний
заклад може бути позбавлений права видавати
документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, у встановленому порядку.
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Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження
видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення
Зі свого боку згідно з пунктом 2.2 Положення
№ 25 комісія із соціального страхування підприємства зобов’язана розглядати підставу та
правильність видачі й заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою
для надання матеріального забезпечення, і вмотивовано приймати рішення про відмову в його
призначенні або про припинення його виплати
(повністю або частково).
Крім того, комісія має право брати участь у
перевірках організації медичного обслуговування
застрахованих осіб лікувально-профілактичним
закладом, що розташований на підприємстві,
дотримання хворими призначеного режиму лікування. І в разі встановлення порушень режиму
позбавити застрахованих осіб матеріального забезпечення (п. 3.1.4 Положення № 25).
Таким чином, якщо в керівника, бухгалтера, кадровика або голови комісії із соціального
страхування виникають сумніви щодо правомірності видачі ЛН, є можливість звернутися за
роз’ясненнями до робочого органу Фонду, до
закладу охорони здоров’я, що видав ЛН, а за необхідності ініціювати перевірку підстав для видачі
документа та дотримання режиму застрахованою
особою. Щоправда при цьому слід вкластися в
термін не пізніше 10 днів з дня надходження документів (ст. 32 Закону № 1105). Повідомлення про
відмову в призначенні допомоги із зазначенням
причин відмови та порядку оскарження видається
або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів
після винесення відповідного рішення. 
Продовження в наступному номері
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Ярослава Паньків,
консультант з кадрових питань

Трудові книжки: вносимо
записи правильно
Здавалося б, що така звичайна й рутинна справа, як внесення записів
до трудової книжки працівника, не повинна бути складною й для цього
не потрібні якісь особливі ґрунтовні знання. Проте це не так.
Формулюючи запис до трудової книжки (який, у свою чергу, має відповідати наказу, в якому розпорядча частина є, власне, цитуванням тієї чи
іншої норми закону), фахівець кадрової служби послуговується трудовим, пенсійним законодавством та підзаконними актами. Тож у статті
розглянемо формулювання запису до трудової книжки, що підтверджує
право працівника на пенсію за віком на пільгових умовах, а також наведемо зразки записів про роботу надомника, сезонну та тимчасову
роботу та роботу у фізичної особи

Нормативно-правові акти до теми:
 постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 р. № 461
(далі — Постанова № 461);
 указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих
на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-IХ (далі — Указ № 310);
 указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових працівників і службовців»
від 24 вересня 1974 р. № 311-IX (далі — Указ № 311);
 Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28 березня
1997 р. № 278 (далі — Список № 278);
 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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Запис, що підтверджує право працівника на пенсію за віком на пільгових умовах
Згідно зі статтею 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII працівники, зайняті повний робочий
день на певних видах робіт, унесених до Списків
№ 1 і № 2, і за результатами атестації робочих
місць мають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Під час оформлення такої пенсії
пільговий стаж підтверджують документами
про атестацію робочого місця. Саме таким підтвердженням і є запис про атестацію в трудовій
книжці працівника.
Відповідно до пункту 2.14 Інструкції № 58,
якщо працівник має право на пенсію за віком

на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за
результатами атестації робочих місць, і має
відповідати найменуванню Списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, що дають
право на пільгове пенсійне забезпечення.
Інформацію про пільгову роботу вносять
окремим записом у графі 3 розділу «Відомості
про роботу» трудової книжки, який не нумерують (додаток 1). Роблять такий запис під
час прийняття на роботу (якщо робоче місце
атестоване), а також згодом — після проведеної
чергової атестації.
Вносять запис на підставі наказу, виданого
за результатами атестації робочих місць (вказується найменування Списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, що дають право
Додаток 1

Зразок запису про підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах

5

Публічне акціонерне товариство «Горобина»
14 06 2017 Прийнято заливальником свинцево-олов’янистих
сплавів
14 06 2017 Підтверджено право на пенсію за віком на
пільгових умовах за Списком № 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість
в яких повний робочий день да право на пенсію
за віком на пільгових умовах, затвердженим
постановою КМУ від 24 червня 2016 р. № 461
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Наказ від 12.06.2017 р.
№ 34-П
Наказ від 24.05.2017 р.
№ 15-ОД
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на пільгове пенсійне забезпечення). Показники,
зазначені в цих Списках, обов’язково мають
бути підтверджені в карті оцінки умов праці
робочого місця за результатами атестації та
можуть записуватися в дужках. Витяг із наказу
додається до трудової книжки працівника (частина друга п. 9 Порядку проведення атестації
робочих місць за умовами праці, затвердженого
постановою КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442).
Після набуття чинності Постановою № 461
фахівці кадрових служб зіткнулися з проблемою, коли частина найменувань робіт, професій і посад їх працівників не потрапили
до нових списків. Як діяти в цій ситуації?
Міністерство соціальної політики України у
своєму роз’ясненні від 22 вересня 2016 р.,
розміщеному на офіційному сайті відомства,
зазначає, що якщо працівник мав право на
пільгову пенсію до 3 серпня 2016 р. (тобто
до набрання чинності Постановою № 461) і
продовжує працювати за тією самою посадою
й нині, але її не внесено до нових списків,
йому зараховується пільговий стаж включно
до 2 серпня 2016 р. Під час визначення права
працівників на пенсію за віком на пільгових
умовах застосовуються списки, що були чинними на період роботи особи*.

Запис про прийняття на роботу
надомника
Підбираючи фахівця на ту чи іншу посаду, працівники кадрової служби все частіше чують про
бажання особи працювати віддалено — вдома,
а не в офісі роботодавця. Нині послугами фрілансерів (від англ. freelancer — вільний митець)
широко користуються на вітчизняному ринку
праці**. Слід зауважити, що трудове законодавство України не містить чіткого визначення
* Зразок письмового попередження працівника про виключення посади зі списків див. у журналі «Кадровик України»
№ 12/2016, с. 55.
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Увага!
Третього серпня 2016 р. набула чинності
Постанова № 461, якою було затверджено
новий перелік посад і професій, робота за
якими дає право на пільгову пенсію за віком,
а частину з них було виключено зі списків.

терміна «надомна праця». Водночас не забороняється укладати під час прийняття на роботу,
а також згодом трудові договори про роботу
вдома. Про це йдеться, серед іншого, в листі
Міністерства соціальної політики України від
29 квітня 2016 р. № 245/13/116-16. Також наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 4 жовтня 2006 р. № 359 затверджено
Методичні рекомендації щодо встановлення
гнучкого режиму робочого часу. Їх можуть
використовувати підприємства, установи та
організації незалежно від організаційно-правової
форми, форми власності та господарювання,
галузевої належності тощо.
Правовою підставою для встановлення гнучкого режиму робочого часу є стаття 13 КЗпП та
стаття 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII, згідно
з якими питання режиму роботи, тривалості
робочого часу та відпочинку встановлюються
в колективному договорі.
Гнучкий режим робочого часу — це така
форма організації праці, коли для деяких категорій працівників встановлюється режим праці
із саморегулюванням початку, закінчення й
тривалості робочого часу протягом робочого
дня. У разі запровадження гнучкого режиму
робочого часу зазвичай ведеться підсумований
облік робочого часу. При цьому працівник повинен обов’язково відпрацювати встановлену
** Детальніше про працю фрілансерів див. у журналі «Кадровик України» № 5/2017, с. 30.
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законодавством кількість робочих годин в
обліковому періоді (тиждень, місяць, квартал,
рік тощо).
У трудову книжку на підставі наказу, виданого з урахуванням умов укладеного трудового
договору (як правило, їх укладають у письмовій
формі), вносять запис про виконання роботи
вдома (додаток 2).
Про порядок внесення запису про роботу
вдома йдеться в пункті 8 Положення про умови
праці надомників, затвердженого постановою
Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 29 вересня 1981 р. № 275/17-99
(на сьогодні чинний, крім норм, що суперечать
Конституції та законам України), відповідно
до якого до трудових книжок надомників, які
стали до роботи вперше, записи про роботу
вносять після того, як вони здали перше виконане завдання. У такому ж порядку вносять записи працівникам-надомникам, які вже мають
трудові книжки. Однак ця норма не відповідає
вимогам статті 48 КЗпП: «Трудові книжки
ведуться на всіх працівників, які працюють
на підприємстві, в установі, організації або у
фізичної особи понад п’ять днів» та Інструкції
№ 58: «Заповнення трудової книжки вперше
проводиться власником або уповноваженим

ним органом не пізніше тижневого строку
з дня прийняття працівника на роботу…».

Запис про прийняття на сезонну
роботу
Відповідно до частини другої статті 23 КЗпП
строковий трудовий договір (а сезонна робота триває певний період) укладається у
випадках, коли трудові відносини не можуть
бути встановлені на невизначений строк з
урахуванням характеру наступної роботи, або
умов її виконання, або інтересів працівника
та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Якихось спеціальних норм

Увага!
Трудовий договір із сезонним працівником
може бути укладений на строк не більше
шести місяців, а вид роботи та галузі мають
бути зазначені в Списку № 278. Укладення
сезонного трудового договору з працівником,
зайнятим на роботах, не вказаних у цьому
Списку, не допускається.

Додаток 2

Зразок запису про виконання роботи вдома

8
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«Каштан»
06 2017 Прийнято диспетчером з виконанням роботи вдома
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Під час укладення сезонного трудового договору роботодавець
зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи
щодо сезонних працівників у КЗпП не визначено. Однак статтею 7 КЗпП передбачено,
що особливості регулювання праці осіб, у
т. ч. тимчасових і сезонних працівників, додаткові підстави для припинення трудового
договору за певних умов (порушення правил
прийняття на роботу та ін.) встановлюються
законодавством. На сьогодні робота сезонних
працівників визначається Указом № 310, який
діє в частині, що не суперечить законодавству
України, та Списком № 278.
Сезонні працівники оформлюються на
роботу у загальновстановленому порядку:
складається заява про прийняття на роботу,
на підставі якої роботодавець видає наказ,
а працівник своїм підписом підтверджує факт
того, що він ознайомлений з наказом і згоден
з умовами, викладеними в наказі.
Під час укладення сезонного трудового
договору роботодавець зобов’язаний по-

передити працівника про сезонний характер
роботи (ст. 3 Указу № 310). Слід зауважити,
що в разі укладення такого договору (адже
його період не перевищує шести місяців) не
встановлюється випробувальний строк (ст. 5
Указу № 310 та ст. 26 КЗпП). Після видання
наказу фахівець кадрової служби вносить до
трудової книжки працівника відповідний запис (додаток 3).

Запис про прийняття на тимчасову
роботу
Тимчасовими визнаються працівники, прийняті
на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за
якими зберігається їх місце роботи (посада), —
до чотирьох місяців (п. 1 Указу № 311).
Варто зазначити, що до тимчасових працівників, зайнятих на сезонних роботах, застосовується законодавство про тимчасових
працівників (ст. 12 Указу № 310). Для працівників, прийнятих на тимчасову роботу, як і на
сезону, випробування не встановлюється (п. 4
Указу № 311, ст. 26 КЗпП).
Під час укладення трудового договору на
тимчасову роботу майбутнього працівника
Додаток 3

Зразок запису про прийняття на сезонну роботу

6
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Комунальне підпри мство «Санаторій «Весна»
05 2017 Прийнято сторожем на сезонну роботу

Наказ від 16.05.2017 р.
№ 12-П

Кадровик України

21.08.2017 16:21:11

ТРУДОВІ КНИЖКИ: ПРАКТИКУМ

обов’язково попереджають про це, а в наказі
про прийняття на роботу зазначають, що працівник приймається на тимчасову роботу, або
вказують період його роботи.
Запис до трудової книжки вносять на підставі
наказу про прийняття на тимчасову роботу, повторюючи формулювання з цього розпорядчого
документа. Незважаючи на те, що запис про строковий характер трудового договору до трудової
книжки не вноситься, не буде помилкою і вказівка
про тимчасовість роботи (додаток 4).

Запис про роботу у фізичних
осіб — підприємців
Відповідно до статті 48 КЗпП трудові книжки
ведуться на всіх працівників, які працюють
на підприємстві, в установі, організації або
у фізичної особи понад п’ять днів. Причому
трудовий договір із фізичною особою має бути
обов’язково укладений у письмовій формі (п. 6
частини першої ст. 24 КЗпП).

Додаток 4

Зразок запису про прийняття на тимчасову роботу

9
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Публічне акціонерне товариство «Добробут»
06 2017 Прийнято монтажником устаткування котельних
установок 4-го розряду тимчасово

Наказ від 06.06.2017 р.
№ 32-П

Додаток 5

Зразок запису про прийняття на роботу до фізичної особи — підприємця

4

22

Фізична особа — підпри мець Шевченко Михайло Петрович
06 2017 Прийнято продавцем продовольчих товарів

№ 9 (128) вересень 2017

03_KU09-2017.indd 91

Наказ від 20.06.2017 р.
№ 4-П

91

21.08.2017 16:21:13

ТРУДОВІ КНИЖКИ: ПРАКТИКУМ

Оскільки трудове законодавство поширюється на всіх роботодавців, то й фізична особа — підприємець зобов’язана вести кадрову
документацію, пов’язану з оформленням трудових відносин із найманими працівниками.
Записи в трудовій книжці працівника фізична
особа — підприємець засвідчує своїм підписом
та печаткою (за її наявності) (додаток 5).
Що стосується ведення трудових книжок
працівників, які працюють на умовах трудового
договору у фізичних осіб — підприємців без
створення юридичної особи з правом найму
та фізичних осіб, які використовують найману
працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі,
няньки, водії тощо), то трудові книжки цих
працівників зберігаються безпосередньо у
працівників (п. 2.211 Інструкції № 58). 
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Увага!
Із 2015 р. фізичним особам — підприємцям
більше не потрібно реєструвати трудові
договори у Державній службі зайнятості.
Відповідно до внесених змін до КЗпП згідно із Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня
2014 р. № 77-VIII, який набув чинності
1 січня 2015 р., ця норма вилучена.
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Ірина Красовська,
консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Запізнення на роботу:
види відповідальності
та оформлення
Кожного працівника під час прийняття на роботу ознайомлюють з
правилами внутрішнього трудового розпорядку, одним з яких є вчасний
прихід на роботу. Але майже на кожному підприємстві є працівники, які
порушують це правило й запізнюються, — хтось одноразово, а хтось —
систематично. З’ясуємо, як у таких випадках притягнути порушника до
дисциплінарної відповідальності та як це правильно оформити

Що вважається запізненням на
роботу
Насамперед зауважимо, що ані КЗпП, ані
інший нормативно-правовий акт не містять
визначення терміна «запізнення», але в тлумачному словнику зміст цього поняття розкривається так: «Приходити, приїжджати пізніше, ніж
треба; затримуватися, бути де-небудь довше,
ніж потрібно або виконувати що-небудь пізніше,
ніж треба; не встигати зробити щось своєчасно».
Якщо розглядати таке тлумачення стосовно
трудового процесу, то запізнення працівника на
роботу означає, що він приступає до виконання
своїх трудових обов’язків не в той час, який
передбачений його режимом роботи, а пізніше.
Звісно, що працівник може запізнитися з
різних причин, у т. ч. з таких, що не залежать від
нього, але в будь-якому випадку це не позбав-
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ляє його від відповідальності за запізнення. Так,
частиною першою статті 21 КЗпП передбачено,
що кожний працівник, який уклав з підприємством трудовий договір, зобов’язаний не
тільки виконувати покладену на нього роботу, а й дотримуватися правил внутрішнього
трудового розпорядку. При цьому не має значення, який трудовий договір — строковий чи
безстроковий — уклав працівник, та яким він
є працівником — основним чи сумісником.
Крім зазначеної норми на обов’язок працівника додержуватися трудової й технологічної
дисципліни вказано і в статті 139 КЗпП. Також
дотримання встановленого режиму роботи,
зокрема вчасного її початку, є одним із правил
трудової дисципліни.
Аналіз практичних ситуацій дає змогу умовно поділити всіх працівників, які запізнюються,
на такі групи:
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 працівники, які запізнюються вкрай рідко
(максимум один чи двічі на рік). Такі запізнення
завжди стаються з поважних причин — візит до
лікаря, побутові обставини, проблеми в родині
або з дитиною, проблеми з транспортом тощо;
 працівники, які запізнюються регулярно
(декілька разів на місяць чи квартал), але не
більше як на 5-10 хвилин. Як правило, це є
рисою їх характеру й вони не вважають своє
запізнення на роботу серйозним порушенням;
 працівники, які запізнюються постійно
(систематично) й на значний час. Таким особам
притаманна непунктуальність, незібраність та
недисциплінованість. Швидше за все вони запізнюються завжди, а не тільки на роботу, однак це
їх не виправдовує.
Якщо працівник запізнився на роботу одноразово, до того ж з поважної причини, то керівництво, як правило, із розумінням ставиться до такої
ситуації й не «карає» співробітника. Але якщо
запізнення відбуваються систематично, це вже
є явним порушенням трудової дисципліни, що
дає право керівництву підприємства притягнути
працівника до дисциплінарної відповідальності.

Види відповідальності за запізнення на роботу
Дисциплінарна відповідальність працівників
підприємства регулюється нормативно-правовими та підзаконними актами, а також внутрішніми документами підприємства, зокрема правилами внутрішнього трудового розпорядку.
На законодавчому рівні, відповідно до статті 147 КЗпП, основними видами стягнення за
порушення трудової дисципліни є догана та
звільнення. Але внутрішніми документами
підприємства можуть бути передбачені й інші
дисциплінарні стягнення або методи впливу.
Розглянемо це детальніше.
Зауваження є найпростішим стягненням.
У той же час воно не має юридичного під-
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грунття, а є лише засобом психологічного
впливу. Зазвичай зауваження застосовується
в тих випадках, якщо працівник запізнився
вперше й ненадовго або якщо він мав поважну
причину для запізнення, але не відразу про
неї повідомив. Однак і в згаданих випадках
зауваженням обмежуються лише тоді, якщо
незначне запізнення працівника не призвело до
негативних наслідків у виробничому процесі.
Суть зауваження полягає не в покаранні, а в
тому, щоб підвищити відповідальність працівника та нагадати про обов’язок дотримання
трудової дисципліни.
Догана, на відміну від зауваження, є більш
суворим заходом дисциплінарного стягнення.
Як правило, її застосовують як покарання,
якщо запізнення працівника є неодноразовим
або призвело до виникнення проблем на підприємстві або в колективі. Працівника, який не
виправляється, продовжує регулярно запізнюватися на роботу й унаслідок цього впродовж
певного проміжку часу отримує декілька доган,
можуть звільнити.
Звільнення застосовується лише у випадках, якщо працівник не змінює своєї поведінки
після вжитих до нього інших заходів впливу.
Пункт 3 частини першої статті 40 КЗпП дає
право керівнику підприємства розірвати трудовий договір (строковий або безстроковий)
з працівником у разі систематичного невиконання ним без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського
стягнення*. Тобто звільняти працівника за
пунктом 3 статті 40 КЗпП за одноразове запізнення на роботу, незалежно від наявності його
вини, не можна.
* Детальніше про звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП
читайте в наступних номерах та у спецвипуску журналу
«Кадровик України» № 4/2016.
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За загальними поняттями, систематичним
порушенням трудової дисципліни вважається
чергове порушення, вчинене працівником, який
раніше вже порушував трудову дисципліну,
за що притягувався до дисциплінарної та громадської відповідальності, але не виправився
й порушив її знову. Зважаючи на це та згадану
вище норму КЗпП можемо зробити висновок:
щоб звільнити працівника за систематичні
запізнення на роботу без поважних причин,
має бути зафіксовано більш ніж один факт його
запізнення та наявність хоча б однієї догани.
Звертаємо увагу, що застосування фінансових санкцій за запізнення працівника на роботу
чинним законодавством не передбачено. Але
керівництво (переважно це стосується комерційних підприємств) має право встановити такі
заходи впливу на працівників-порушників, які
вважає за потрібне. Так, до працівника, крім
дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватися й такі заходи впливу, як позбавлення
чи обмеження пільг (звісно, крім гарантованих
законодавством у певних випадках) та заохочень. Це може позначитися на преміальних
виплатах, винагородах за підсумками роботи за
рік, інших привілеях, що надаються керівництвом підприємства працівникам як заохочення
за сумлінну працю.
Перед тим як застосувати до працівника
один з видів дисциплінарного стягнення, слід
пам’ятати про норми трудового законодавства,
спрямовані на захист його прав. Зокрема, до
працівника можна застосовувати дисциплінарне стягнення тільки в тому разі, якщо буде
доведено його вину. Тому спочатку необхідно
з’ясувати, чому він запізнився та чи є в цьому
його вина.
Також потрібно чітко дотримуватись вимог
законодавства стосовно загального порядку
накладення дисциплінарних стягнень, передбаченого статтями 147–152 КЗпП, щоб у подальшому уникнути конфліктних ситуацій з працівниками, особливо якщо обрано такий вид
стягнення, як звільнення.
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Документальне оформлення запізнення працівника
Важливе значення має правильне документальне оформлення запізнення працівника на
роботу, для чого потрібно підготувати низку
внутрішніх документів. Залежно від ситуації
кількість і склад документів можуть бути різними, але зазвичай оформлюються:
 доповідна записка безпосереднього керівника працівника, який запізнився на роботу;
 акт про запізнення працівника на роботу;
 повідомлення працівнику про надання
письмового пояснення щодо запізнення;
 пояснення працівника;
 акт про відмову працівника надати письмове пояснення про запізнення на роботу, якщо
він уникає надати пояснення;
 наказ керівника підприємства про застосування до працівника стягнення за запізнення
на роботу.

Доповідна записка безпосереднього
керівника працівника-порушника
Такий документ складається найпершим:
у ньому безпосередній керівник працівника,
який запізнився на роботу, повідомляє про
це вище керівництво підприємства. Зазвичай
доповідна записка оформляється від руки й
має дві частини (додаток 1). У першій частині
безпосередній керівник працівника викладає
інформацію щодо проступку останнього: дату,
час, вид порушення, наслідки. У другій — вказує
на регулярність запізнень (якщо такий факт має
місце) та подає висновки, прохання, пропозиції щодо застосування до працівника певних
заходів впливу.

Акт про запізнення працівника
на роботу
Цей документ складається з метою зафіксувати факт запізнення працівника на роботу. Його мають підписати щонайменше три
співробітники підприємства: як правило, це
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безпосередній керівник працівника-порушника, представник кадрової служби та особа
з адміністрації підприємства або представник
трудового колективу.
В акті (додаток 2) слід вказати посади та
прізвища працівників, які його склали, посаду
та прізвище, ім’я, по батькові працівникапорушника, дату й час запізнення. З оформленим актом працівника необхідно ознайомити
під підпис. Після цього слід затребувати від
нього написати пояснювальну записку із зазначенням причини запізнення.

Повідомлення працівнику про надання
письмового пояснення щодо запізнення
Якщо працівник відмовляється ознайомлюватися із зазначеним вище актом або підписувати його, керівництво підприємства все одно
має поставити перед ним вимогу надати пояснення щодо вчиненого проступку. Зробити це
можна як письмово, так і усно. Доцільніше
застосувати письмову форму, оскільки саме
вона зможе підтвердити дії керівництва підприємства. Наприклад, можна оформити
повідомлення (додаток 3). Обов’язок підприємства вимагати від працівника-порушника
трудової дисципліни письмове пояснення
перед застосуванням дисциплінарного стягнення передбачено частиною першою статті 149 КЗпП.

Акт про відмову працівника надати
письмове пояснення про запізнення
на роботу
Якщо працівник-порушник відмовляється
підписувати акт про факт його запізнення на
роботу й не хоче надавати письмових пояснень,
необхідно скласти ще один акт — про таку відмову працівника (додаток 4). Цей документ є
досить важливим, оскільки, по-перше, в разі
виникнення спору він підтвердить факт того,
що від працівника вимагали надати необхідні
пояснення, і, по-друге, він може слугувати підставою для застосування стягнення.
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Пояснювальна записка працівника
Пояснювальна записка працівника дає змогу
з’ясувати причини вчиненого ним проступку. Її
форму законодавством не встановлено, а отже,
вона може бути складена в довільній формі
(додаток 5). Якщо у працівника виникають труднощі з її написанням, кадрова служба має йому
допомогти. Зокрема, працівнику слід пояснити,
що пояснювальна записка складається на ім’я
керівника підприємства із зазначенням дати
її написання. У тексті пояснювальної записки
спочатку в лаконічній формі викладається факт
вчиненого дисциплінарного порушення, а потім
зазначається причина з посиланням на документи (за наявності). Під текстом працівник має
вказати дату, ініціали та прізвище і поставити
підпис. Бажано складати пояснювальну записку
про запізнення на роботу в рукописній формі.

Наказ про застосування до працівника стягнення за запізнення на роботу
Рішення керівника підприємства про накладення дисциплінарного стягнення фіксують
у відповідному розпорядчому документі —
наказі чи розпорядженні (додаток 6), з яким
працівника ознайомлюють під підпис. Якщо він
відмовляється ознайомлюватися з наказом та
ставити в ньому свій підпис, знову складають
акт про таку відмову.

Застосування дисциплінарного
стягнення
Притягнення працівника до дисциплінарної
відповідальності за систематичні запізнення на
роботу є правом, а не обов’язком керівництва
підприємства. У кожному конкретному випадку
рішення стосовно накладення на працівника
стягнення приймається окремо.
Покарання має відповідати вчиненому проступку, тому найголовніше, що повинен оцінити
керівник, — це ступінь вини працівника та
наслідки його запізнення для підприємства.
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Досить часто постає запитання: які причини запізнення працівника на роботу можна
вважати поважними? Відповіді на нього законодавство не містить. Але зважаючи на практику,
поважними причинами можуть бути визнані:
 причини сімейно-побутового чи іншого
характеру (наприклад, надання працівником
термінової медичної допомоги близьким або
іншим особам, усунення загрози власному
життю або здоров’ю чи життю та здоров’ю
інших членів сім’ї (інших родичів), відвернення
пошкодження власного майна під час виникнення якоїсь аварійної ситуації вдома тощо;
 життєві обставини, які виникли під час
поїздки працівника на роботу (наприклад, затори на дорогах, необхідність термінової допомоги комусь із перехожих, раптова поломка
автомобіля працівника, потрапляння в аварію);
 негативний вплив природних стихій чи
іншої непереборної сили (наприклад, туман,
ожеледиця, ураган, смерч, тощо).
Звісно, наведені вище причини є одними
з багатьох, які можна вважати поважними,
і керівництво підприємства у правилах внутрішнього трудового розпорядку може визначити й
інші. Можлива ситуація, коли якісь причини, що
здаються вагомими (поважними) працівнику,
не визнані такими керівництвом підприємства.
Тоді в разі виникнення трудового спору наявність чи відсутність поважних причин і, відповідно, наявність чи відсутність вини працівника
встановлює орган, який розглядає спір.
Під час застосування до працівника дисциплінарного стягнення необхідно дотримуватись
встановлених законодавством вимог, а саме:
 за кожне порушення трудової дисципліни
до працівника може бути застосоване лише
одне дисциплінарне стягнення (частина друга
ст. 149 КЗпП). Наприклад, якщо працівнику було
оголошено догану за систематичні запізнення
на роботу, то звільнити його за таке порушення
протягом дії догани не можна (хоча не виключається можливість звільнення працівника, якщо
він продовжуватиме запізнюватися);
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 обираючи вид стягнення, слід враховувати обставини, за яких вчинено проступок
(запізнення на роботу), ступінь вини працівника, наслідки, спричинені його проступком,
результати попередньої роботи працівника
(частина третя ст. 149 КЗпП);
 наказ про застосування дисциплінарного
стягнення може бути видано не пізніше одного
місяця з дня виявлення проступку, при цьому до
такого строку не зараховується час відсутності
працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебуванням його у
відпустці — будь-якій, передбаченій законодавством (частина перша ст. 148 КЗпП);
 дисциплінарне стягнення не може бути
накладено пізніше шести місяців з дня вчинення
проступку (частина друга ст. 148 КЗпП).
Під час підрахунку граничних меж застосування дисциплінарних стягнень слід пам’ятати про
правила обчислення строків, викладені в статті 2411 КЗпП. Так, строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього
місяця строку. Наприклад, якщо працівник вчинив
проступок 27 червня 2017 р., то оголошувати
йому догану можна в строк не пізніше 27 грудня
2017 р.
Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, який не має
відповідного числа, — строк закінчується в
останній день такого місяця. А якщо останній
день строку припадає на вихідний, святковий
або неробочий день, — днем закінчення строку
вважається найближчий робочий день.

Зняття дисциплінарного стягнення
Законодавством встановлено норми не лише
стосовно накладення на працівника дисциплінарного стягнення, а й щодо його зняття. Це
стимулює працівника, який порушив трудову
дисципліну, уникати проступків у подальшому.
Наприклад, якщо протягом року з дня
накладення дисциплінарного стягнення праців-
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ника не буде піддано новому дисциплінарному
стягненню, він вважається таким, що не мав
дисциплінарного стягнення (частина перша
ст. 151 КЗпП). Якщо працівник не допустив
нового порушення трудової дисципліни і до
того ж проявив себе як сумлінний працівник,
то стягнення може бути знято до закінчення
одного року (частина друга ст. 151 КЗпП).
Зрозуміло, що в цьому разі йдеться про дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
Зазначимо, що КЗпП не визначає мінімального строку зняття дисциплінарного стягнення,

тобто його може бути знято достроково в
будь-який момент. Підставою для дострокового
зняття дисциплінарного стягнення можуть слугувати клопотання колективу, в якому працює
працівник-порушник, або його безпосереднього керівника.
Так само як і накладення дисциплінарного
стягнення, його дострокове зняття оформлюється наказом керівника підприємства, в якому
мотивується ухвалене рішення (додаток 7).
Працівника ознайомлюють з таким наказом
під підпис.

Додаток 1
Зразок доповідної записки про запізнення працівника
Директору ТОВ «Твій дім»
Козаченку О. І.
керівника відділу збуту
Омельченка П. Р.
Доповідна записка
Доводжу до Вашого відома, що сьогодні, 5 вересня 2017 р., менеджер відділу збуту Савіна В. С. запізнилась на роботу на дві години. Напередодні про
наявність поважної причини для запізнення Савіна В. С. не повідомляла. Також
у період з 9:00 до 11:00 вона не відповідала на телефонні дзвінки. У зв’язку з
цим мною разом з інспектором відділу кадрів Кицюк В. В. та менеджером відділу
збуту Лисенко І. В. було складено акт про запізнення цієї працівниці (додається).
Це вже друге тривале запізнення Савіної В. С. на роботу протягом останніх
трьох місяців: з приводу запізнення 22 червня 2017 р. їй було зроблено зауваження.
Прошу вжити відповідних заходів впливу на Савіну В. С.
05.09.2017
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Додаток 2
Зразок акта про запізнення працівника
ТОВ «ТВІЙ ДІМ»
АКТ
05.09.2017 № 5
м. Львів
Про факт запізнення працівника на роботу
Ми, керівник відділу збуту Омельченко Павло Романович, інспектор відділу
кадрів Кицюк Вікторія Володимирівна та менеджер відділу збуту Лисенко Інга
Валентинівна, склали цей акт про те, що менеджер відділу збуту Савіна Вікторія
Сергіївна запізнилася на роботу 5 вересня 2017 р. на дві години — з 9 год. 00 хв.
до 11 год. 00 хв.
Це вже друге тривале запізнення Савіної В. С. протягом останніх трьох місяців.

Керівник відділу збуту
Інспектор відділу кадрів
Менеджер відділу збуту

Омельченко
Кицюк
Лисенко

П. Р. Омельченко
В. В. Кицюк
І. В. Лисенко

З актом ознайомлено:
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Додаток 3
Зразок повідомлення працівнику
про надання письмового пояснення щодо запізнення
ТОВ «ТВІЙ ДІМ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
05.09.2017 р. № 3
м. Львів
Про надання письмового пояснення
Менеджеру відділу кадрів
Савіній Вікторії Сергіївні
Шановна Вікторіє Сергіївно!
Сьогодні, 5 вересня 2017 р., Ви запізнилася на роботу на дві години —
з 9 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. Відповідно до статті 149 КЗпП прошу Вас до кінця
робочого дня надати письмове пояснення щодо Вашого запізнення на роботу.
За наявності прошу додати підтвердні документи.
Директор

Козаченко

О. І. Козаченко

Примірник повідомлення отримано:
_____________________ (П. І. Б.)
(особистий підпис)
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Додаток 4
Зразок акта про відмову працівника
надати письмове пояснення щодо запізнення на роботу
ТОВ «ТВІЙ ДІМ»
АКТ
05.09. 2017 № 6
м. Львів
Про відмову працівника
надати письмове пояснення
Ми, керівник відділу збуту Омельченко Павло Романович, інспектор відділу
кадрів Кицюк Вікторія Володимирівна та менеджер відділу збуту Лисенко Інга
Валентинівна, склали цей акт про те, що менеджер відділу збуту Савіна Вікторія
Сергіївна відмовляється підписувати Акт від 05.09.2017 р. № 5 і надавати письмове пояснення щодо свого запізнення на роботу.
Керівник відділу збуту
Інспектор відділу кадрів
Менеджер відділу збуту

Омельченко
Кицюк
Лисенко

П. Р. Омельченко
В. В. Кицюк
І. В. Лисенко

З актом ознайомлено:
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Додаток 5
Зразок пояснювальної записки працівника
Директору
ТОВ «Твій дім»
Козаченку О. І.
менеджера відділу збуту
Савіної В. С.
Пояснювальна записка
Я, Савіна Вікторія Сергіївна, запізнилася на роботу 5 вересня 2017 р. на дві
години у зв’язку з тим, що вночі моя мати (70 років) погано себе почувала,
довелось викликати швидку допомогу та супроводжувати її до лікарні, через що
я заснула тільки під ранок, не почула сигналу будильника та проспала.

05.09.2017
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Додаток 6
Зразок наказу про оголошення догани
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТВІЙ ДІМ»
НАКАЗ
18.09.2017

м. Львів

№ 88-К

Про оголошення догани
У зв’язку з порушенням трудової дисципліни, зокрема неодноразовим
запізненням на роботу, на підставі статті 147 КЗпП України, пункту 22 Правил
внутрішнього трудового розпорядку
ОГОЛОСИТИ:
САВІНІЙ Вікторії Сергіївні, менеджеру відділу збуту, догану за порушення
трудової дисципліни.
Підстави: 1. Доповідна записка керівника відділу збуту Омельченка П. Р. від
05.09.2017.
2. Акт про запізнення Савіної В. С. на роботу від 05.09.2017 № 5.
3. Пояснювальна записка Савіної В. С. від 05.09.2017.

Директор

Козаченко

О. І. Козаченко

З наказом ознайомлена
Савіна В. С. Савіна
18.09.2017
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Додаток 7
Зразок наказу про дострокове зняття догани
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТВІЙ ДІМ»
НАКАЗ
25.12.2017

м. Львів

№ 125-К

Про дострокове зняття догани
Відповідно до частини другої статті 151 КЗпП України, беручи до уваги клопотання керівника відділу збуту та враховуючи сумлінне ставлення Савіної В. С.
до своєї роботи, якісне виконання посадових обов’язків і недопущення нових
порушень трудової дисципліни
НАКАЗУЮ:
1. Зняти із Савіної Вікторії Сергіївни, менеджера відділу збуту, догану, оголошену наказом від 18.09.2017 № 88-К.
2. Бухгалтерії (Берегова Н. М.) враховувати цей наказ під час преміювання
працівників підприємства.

Підстава: клопотання керівника відділу збуту Омельченка П. Р. від 20.12.2017.

Директор

Козаченко

О. І. Козаченко

З наказом ознайомлена
Савіна В. С. Савіна
25.12.2017
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Гейміфікація в управлінні
персоналом: успішний
досвід та кілька порад
Гейміфікація продовжує набувати популярності
серед українських HR-фахівців. Що це — просто
мода чи справді корисний і потрібний HR-інструмент?
У чому секрет її популярності, з якою метою вона
застосовується та яких правил при цьому потрібно
дотримуватися? Ці та інші запитання ми поставили
Катерині Бандуровській, HR-партнеру компанії
Luxoft

«Кадровик України»: Що таке гейміфікація
й чому вона така популярна?
Катерина Бандуровська: Гейміфікація — це
популярне серед HR слово впродовж останніх
двох-трьох років так точно. Це мода, тренд або
які ще синоніми можна підібрати? Як іще назвати явище настільки підвищеного попиту на
звичайне переведення у гру робочих бізнеспроцесів?
Але ми, HR-фахівці, не просто так женемося
за модою (і нехай не випаде на вашу долю зустріч
з HR-спеціалістами, які зловживають цим). На
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сьогодні гейміфікація для нас — це лише один
із чудових інструментів залучення співробітників у бізнес-процеси компанії. А її популярність
зростає завдяки тому, що люди люблять ігри,
змагання, рейтинги та винагороди — нехай навіть
віртуальні. Те, що ми любимо, ми готові обговорювати, переказувати, хвалитися. На мою думку,
саме в цьому криється феномен популярності
цього інструменту.

«Кадровик України»: З якою метою застосовується гейміфікація в HR? Які завдання
вона вирішує?
Кадровик України
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Катерина: В управлінні персоналом гейміфікація

категорично відмовилися від подальшої участі в
покликана досягти однієї основної мети — підви- подібних «авантюрах»;
 відповідність цілям бізнесу;
щення залученості та, як наслідок, зростання
продуктивності. Найефективніше застосовувати
 умови входу в гру також мають бути прогейміфікацію під нові процеси, адже ми знаємо, стими, лаконічними;
що в зміни люди найчастіше втягуються неохоче,
 регулярність отримання проміжних піда гра частково вирішує цю проблему. Якщо нуд- сумків і/або ресурс, на якому в реальному часі
ним монотонним процесам чи процесам, які можна бачити актуальні дані в ході гри;
потребуть виявлення надзусиль одноразово, нада нестандартні види винагород.
ти форму захопливої пригоди, співробітники
набагато охочіше виконуватимуть свої звичні ролі «Кадровик України»: Чи доведено вплив геймічи, наприклад, зможуть перевиконати планові фікації на результативність співробітників? Які
показники продажів/якості тощо.
дослідження, факти, аргументи свідчать на її
Надаючи звичайному процесу форми гри зі користь?
своїми умовами, ми нібито структуруємо для наших
людей інформацію (що
Катерина: Я б не прив’ядуже важливо в час інфорзувалася до чітких даних,
маційного сміття), подаєстатистичних вибірок і попумо її дозованими порціями
лярних досліджень. Ефект
Гейміфікація — це не фан заради
й при цьому закладаємо фану. Це чітке вирішення конкрет- від гейміфікації індивідуальустановку, що все буде за
ний для кожної організації.
ного бізнес-завдання
чіткими загальноприйнятиЯ ділюся з колегами готоми правилами. Це викликає
вими кейсами, розробленидовіру та сприяє виконанню
ми іграми та іншою інфорспівробітниками необхідних
мацією. Але завжди заклидій.
каю не брати готових рішень, а генерувати саме свої,
у прив’язці до культури компанії, до корпоративних
«Кадровик України»: Чи існують якісь правила цінностей і, звичайно, конкретних цілей бізнесу.
щодо застосування гейміфікації?
Гейміфікація — це не фан заради фану. Це чітке
вирішення конкретного бізнес-завдання: продати
Катерина: Важливо пам’ятати: якщо назвався більше, обслужити якісніше, вивчити швидше, залугрибом — лізь у кошик. Якщо назвали процес чити активніше.
грою, дуже важливо дотриматися кількох простих
істин:
«Кадровик України»: Які існують обмеження
 правила мають бути нескладними, чітки- для застосування гейміфікації? Де й коли її
ми, без подвійних трактувань, незмінними та точно не можна використовувати?
публічними, тобто «для всіх». Повірте моєму
досвіду — варто один раз порушити анонсовані Катерина: Тут все також дуже по-різному. Я б,
правила гри, і цього буде достатньо, щоб гравці
наприклад, стовідсотково не грала б з питаннями
на тривалий час втратили інтерес, а можливо й
бюджетів, звільнень і безпекою.
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«Кадровик України»: Чи обов’язкова гейміфікація для всіх співробітників у разі її впровадження в компанії? Чи може співробітник
відмовитися від участі в ній без негативних
наслідків?

розпочалася. Виконаний більший відсоток плану
продажів регіоном (філією, торговельною точкою) — зараховувався аналогічно забитому голу
сусідньому регіону. Той, у свою чергу, робив крок
у відповідь — потрапив у 1/8, 1/4 і т. д.
У цьому процесі важливо постійну увагу приКатерина: Відразу хотіла б уточнити запитання. діляти проміжним результатам, підтримувати
Гейміфікація на рівні всієї компанії — це дуже склад- «обкладинку сценарію» та термінологію для повного
но для сприйняття. Та й у моїй практиці такої масо- занурення, і дуже добре, якщо є спільний ресурс
вої необхідності не було.
для самоконтролю й контрЗазвичай у гейміфікацію ми
олю опонентів/конкурентів.
«загортаємо» конкретне
Думаю, не варто казати про
питання, точніше процес. Він
те, як чудово спрацьовує
У гейміфікації
має початок і завершення,
змагальний дух у торголевова частка успіху криється
конкретну цільову аудитовельних командах, адже
саме в комунікації
рію й кінцеву мету. І якщо це
у продажників рейтинги в
гра, ми точно не можемо
крові. Ну а теми нескінченні:
примушувати людей у неї
«Зоряні війни», «Ігри преграти. Наше завдання — зростолів», «Пригоди міньйобити її максимально смачною, захопливою, щоб у нів», «Острів скарбів», «Вперед у майбутнє», «Тачки»
працівників не було шансів пройти повз, не спробу- тощо. Найпопулярніші, до речі, можна іноді повторювати: а-ля «Зоряні війни. Епізод 2».
вавши.
Ще один хороший кейс для впровадження гей«Кадровик України»: Опишіть найуспішніші міфікації — це досвід в ІТ. Для закріплення знань
кейси з вашого досвіду впровадження гей- після тренінгів за правилами надання зворотного
міфікації.
зв’язку для керівників різних рівнів ми граємо у
спеціальну настільну гру. За основу взято праКатерина: Я із задоволенням поділюся кількома вила гри «Мафія», але при цьому з додатковими
кейсами в різних сферах бізнесу.
умовами подачі зворотного зв’язку під час обгоПерший — у рітейлі. Це сценарні ігри для під- ворень між «мирними жителями» та «мафіозі».
вищення продажів певної категорії товару. Ми Є свої умови, персонажі, ведучі. Гра виготовлена,
створювали тему та повноцінний сценарій гри з брендована під компанію, надруковано правила та
повним зануренням. Наприклад, до футбольного ігрові картки, розроблено спеціальні маски — для
чемпіонату Євро-2012 тем було багато: кожний більшого занурення у процес. Набір можна розмісмісяць щонайменше три програми в загальному тили в кімнаті переговорів та в ігровій. Проводити
календарі. Під футбол були брендовані всі елек- гру можна з метою навчання, а надалі залишити
тронні листи, сторінки порталу, постери, тощо. співробітникам для фану й можливості пограти в
Для різних категорій учасників були визначені настільні ігри ввечері після роботи.
певні ролі (тренери команд, голкіпери, форварди,
Кейсів маса. Для їх створення потрібно лише
захисники). Регіони мережі були перейменовані в
бажання й трохи часу проектної команди у відділі
назви найвідоміших футбольних фаворитів, і гра управління персоналом. Було б чудово, якщо до
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процесу розробки долучаться представники бізнесу — тоді успіх гарантовано. Адже ігри можуть
бути в реальній роботі, можуть розгортатися на
внутрішньому порталі, в соціальній мережі, можуть
бути окремим додатком у смартфонах учасників,
картонним набором, а можуть бути просто зашиті
в процес без додаткової мішури. Це вже як спрямує
вас і ваших колег фантазія та яку мету ставитиме
таке рішення. Не забувайте про бізнес-ціль!

«Кадровик України»: Як співробітники сприймають гейміфікацію й від чого залежить їх
сприйняття?
Катерина: Як ви подасте — так і сприймуть. У гейміфікації левова частка успіху криється саме в
комунікації. У тому, як ви говорите, що ви говорите і хто цю інформацію подає. Тому під час
запуску процесу гри архіважливо враховувати
готовність цільової аудиторії до події, канал донесення інформації та підтримку авторитетних осіб.
Якщо, наприклад, у вас стартує гра з видачі віртуальних подяк на внутрішньому порталі й першим
свої 10 «дякую» видасть СЕО або власник — повірте, команда включиться втричі активніше, швидше й енергійніше тільки тому, що побачить залученість авторитетної особистості у процес.
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«Кадровик України»: Як народжуються ідеї
щодо гейміфікації процесів?
Катерина: Пригадався випадок, коли під час підготовки до чергового майстер-класу з гейміфікації в мене за кілька годин до початку народилася
ідея гри. Знаєте, як виглядає гра «Монополія»?
Так от, мені одного разу подруга привезла таку
особливу зі Львова, знаючи мою пристрасть до
цього чарівного міста. На карті міста були розміщені заклади однієї популярної мережі нестандартних місць громадського харчування. Їх гравці купують, продають, міняють тощо — правила
всім зрозумілі. І тут «бінго!» — мені спала на думку
ідея: а якщо подібну гру створити зі своїми локаціями (регіонами, філіями, конкурентами тощо) і
грати в неї з відділом продажів для розвитку
компетенції якісних переговорів, мистецтва переконання та підприємницької хватки. Я поділилася
ідеєю — і одна юридична компанія днями забере
з поліграфії свою гру для юристів і менеджерів з
продажу юридичних послуг.
До чого я веду? Сценарії навколо нас. Варто
трохи покреативити, і в житті вашої компанії
з’явиться новий захопливий маршрут для досягнення цілей, чи, як зараз заведено казати, «ексклюзивний роудмеп». 
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Культура управління:

вже не раби,
але ще й не роботи

Станіслава Стефановська,
HR-партнер, коуч,
бізнес-тренер школи PROFI Space

Як ви вітаєте гостей у своєму офісі, магазині, ресторані? Як ви звертаєтеся до
клієнтів та гостей? Що кажете про підрядника, який щойно вийшов з кімнати
переговорів? Що ви кажете своєму співробітнику, коли він повідомляє, що
захворів? До чого ви готуєте свій персонал? Як ставите завдання? Як
звільняєте? Що кажете услід тим, хто пішов від вас? Ці та безліч інших «як»
і «що» наповнюють змістом абстрактне поняття «культура управління»

ультура управління в компанії відображається в цінностях, традиціях, правилах,
нормах і принципах взаємодії. Вона задає
ритм і визначає закони, за якими персонал
організовує свою життєдіяльність.
Культура управління формується поступово.
Її законодавцем, усвідомлює він це чи ні, завжди
виступає власник. Його бачення світу, уявлення
про добро та зло, бажане й допустиме, лягає в
основу управління людьми. «Здоровий» бізнес
природним чином змінюється, розвивається й
виходить на нові горизонти, в тому числі завдяки
змінам, які відбуваються з лідером. А якщо він не
встигає змінюватися або вирішив, що межа доско-

К
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налості досягнута, то співробітники й зовнішнє
середовище жваво нагадають йому зворотне.
Наприклад, звільненнями та розірванням угод.
Нова культура управління має враховувати
особливості четвертої промислової революції*,
глобалізацію та абсолютно інший склад характе* Ідея четвертої промислової революції (або «Індустрії 4.0»)
належить німцю Клаусу Швабу — президенту Всесвітнього економічного форуму. Уперше концепція була представлена на
Ганноверській промисловій виставці-ярмарку в 2011 р. Основними
особливостями четвертої промислової революції заведено вважати
безпілотні транспортні засоби, 3D-друк, передову робототехніку та
нові матеріали, біо- й нанотехнології, хмарні технології, краудсорсінг і шерінгову економіку.
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ру нових поколінь, з якими, власне, і доводиться галі далекі від думки, що «так має бути». Вони не
сьогодні в основному працювати.
критикують самі й не сприймають критику на свою
Хоча саме слово «робота», схоже, вже не адресу. Їм властиве відчуття відсутності кордонів
вписується в модель нового управління. Чому? і розуміння різноманіття світу. Тому поважай і
Давньоруське «робота» походить від загально- вивчай їх мотиви, інтереси, бажання, вибір.
слов’янського «orbota» (рабство, неволя). СтароПропонуй і навчай, а не маніпулюй і заганяй у
слов’янське «робота» походить від слова «раб», яке
бере початок від загальнослов’янського «orb», що, кут. Часи утримування персоналу страхом на роботі
у свою чергу, має індоєвропейський характер (від минули. Смертна кара — рідкість. Змови — розвага
давньоіндійського arbhas —
для нудьгуючих. Відсутність
слабкий). Слово «робота» в
робочих місць — легенда.
слов’янських мовах спочатПрофесії можна змінюваВирощуй і утримуй своїх, а не
ку було синонімом слова
ти, як рукавички. З голозадовольняй своє почуття
«панщина» (неволя, робота
ду померти дуже складно.
гордості шляхом звільнення
на когось). Тобто на своїй
А працювати можна з ким
незгодних
землі селянин самостійно
завгодно у світі, перебувагосподарював, а на панщиючи де завгодно. Аби Wi-Fi
ні — працював-відпрацьопрацював. Технології манівував.
пуляцій, які керівники за чималі гроші освоюють на
Отже, слово «робота» спочатку означало «стан тренінгах з НЛП і «Досвідченого впливу», сучасне
раба, рабство», потім — «фізична праця раба», покоління ввібрало з «молоком матері» і мають
згодом — «фізичну працю людини взагалі» і на до них імунітет. Чесна пропозиція й допомога в
сьогодні — «будь-яку діяльність людей» (праця,
розвитку згідно з обраними співробітником інтертворчість тощо).
есами — краще, що може дати роботодавець.
Але для нових поколінь найчастіше це слово Відверто, прямо й дружньо.
нічого не означає. Молоді випускники зі щирим
подивом реагують на формулювання «ти повинен» або «відпрацьовуй». І вже точно вони не
Якщо не хочеш втрачати цінні кадри,
відчувають себе «в неволі» або що вони «слабкі».
не дозволяй їм піти від тебе.
Швидше вони вважають, що роблять свій внесок,
самореалізовуються, хочуть допомагати й піклуІз серіалу «Мільярди»
ватися на рівних, з огляду на свої можливості та
компетенції, про розвиток бізнесу власника.
Вирощуй і утримуй своїх, а не задовольОтже, наведемо три базові відмінності, які слід няй своє почуття гордості шляхом звільнення
враховувати під час культурного управління.
незгодних. Усі нові — незгодні. Молоді фахівці
не згодні працювати з 9:00 до 18:00, не згодні
Поважай і вивчай, а не нарікай і осуджуй за їздити на відпочинок двічі на рік, не згодні задоте, що «вони» інші (невмотивовані, байдужі, неза- вольнятися малим, не згодні терпіти й чекати.
цікавлені, все на тарілочці від батьків отримали і Нові хлопці й дівчата хочуть змінювати старий
т. д.). Ніхто не любить, якщо його вибір або від- світ, і стара культура жорсткого авторитарного
сутність такого критикують. Молоді ж люди вза- управління не виняток. Показове звільнення
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дійсно хорошого фахівця, нехай навіть такого,
який відкрито висловлює свою незгоду з якогось
питання, швидше за все призведе до демотивації
всіх інших, ніж покаже приклад, мовляв, «всі
там опинитеся». Опиняться. Але з власної волі
й ненадовго. А втратить бізнес.
Нові покоління — порожня категорія, якщо не
йдеться про конкретних людей. Так, є щось спільне, але завжди є й відмінності. Одні з них емоційні
й бажають задоволень, інші скрупульозно вивчають факти, не довіряючи «британським вченим»,
і піклуються про бджіл, рятуючи їх від вимирання.
Але при цьому вони легко скажуть вам всю прав-
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ду в обличчя, ризикуючи здатися схожими на
байдужих роботів. Надефективні, далекоглядні,
стримані й раціональні. Майже машини, але все
ще люди. Персонал, якому потрібна нова культура
управління.
Поважай і вивчай. Пропонуй і навчай. Вирощуй
і утримуй своїх. Це далеко не всі закони нового
культурного управління. Багато інших, припустившись багатьох помилок, зламавши голову в
пошуках нових рішень і втративши цінні кадри,
нам разом ще належить усвідомити, викристалізувати та впровадити в наші системи управління
персоналом. 
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Планування
робочого дня
кадрового менеджера
Людмила Богуш-Данд,
засновник тренінгової компанії BogushTime

к все встигнути й не відкладати на потім?
Давайте відразу домовимося: встигнути все
неможливо. Адже ми не можемо розтягнути
час, у нас з вами його обмежена кількість, і це
означає, що доведеться навчитися встигати зробити
те, що потрібно, сьогодні.
Нижче наведемо кілька правил, виконання яких
допоможе вам робити те, що ви хочете, а ввечері
відчувати себе задоволеними і щасливими, а не виснаженими й нещасними.

Я

Правило 1. Для того щоб обрати важливе завдання, а не те, що «горить», його потрібно обрати ще до
приходу на роботу. Інакше у вас просто вмикається
режим «рятувальника» замість того, щоб послідовно
виконувати те, що сприяє реалізації поставлених
цілей. Тому список завдань на день слід складати
вдома, бажано відразу як прокинулися.
Я розумію, що одразу ж виникає запитання: як
це зробити, адже потрібно бачити всі завдання, потрібно бачити зв’язок між ними? Так, ви маєте рацію,
і завдання необхідно бачити, і зв’язок між ними, не-
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погано ще й мати розклад на місяць наперед. Тому ви
маєте обрати одне з двох рішень: або користуватися
правильним паперовим планувальником і носити
його з собою, або починати свій день з комп’ютера,
щоб все переглянути та узгодити онлайн.
Чи можна планувати день з вечора? Ні, не вийде,
адже ваш розум занадто схвильований минулим
днем, тому ввечері потрібно підбити підсумки,
а новий план створювати із самого ранку.
Правило 2. Коли ви формуєте список завдань
на день, не намагайтеся їх сортувати відразу —
зробіть це пізніше. Для початку вам потрібно все
виписати, щоб побачити обсяг робіт повністю.
Перегляньте кілька минулих днів (ось навіщо
необхідні записи), зазирніть у план на місяць і
запишіть на сьогодні все те, що здається вам важливим. А потім занотуйте ваші рутинні справи: те,
що робите регулярно без нагадування. Зазвичай
про ці справи не думають, тому що вони виконуються автоматично, але все одно потребують
витрат часу!
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Нещодавно я працювала з одним керівником, ліжко на робочому місці, і вам не потрібно витрачати
яка на початку тижня хвалилася мені, що склала час на дорогу та їжу.
Головна ідея, яку я хотіла б до вас донести, —
детальний план на тиждень і тепер дотримується
його. Але після завершення робочого тижня вона єдиним способом спланувати ефективний день є
виглядала дуже нещасною й пригніченою. Розпи- тайм-калькуляція! Не оцінили тривалість завдань,
тавши її я зрозуміла, що вона не виконала частину які підсумували, а отже, обов’язково візьметесь за
плану й через це погано себе почуває. Вона навіть
виконання того, що виконати свідомо неможливо.
сказала: «Знаєте, я думаю, що планування — це І обов’язково потрібно заздалегідь резервувати
не моє...». Переглянувши її план я зауважила, що час на форс-мажори, а це близько 20 % загальновін не містив ані роботи з поштою, ані регулярних го часу.
нарад, ані роботи з документами. І запитала: «Хіба
ви не працюєте з поштою?». «Працюю, — відповіла
Правило 4. Тепер вам доведеться зробити найвона, — кожного дня працюю». Тоді я попросила її неприємніше та найскладніше — викинути зі списку
порахувати, скільки часу в тиждень витрачається на те, що все одно не буде зроблено! Вірю, це здається
рутинні справи, і виявилося, що саме стільки й не неможливим. Але якщо ви цього не виконуєте, хіба
вистачило для виконання всього плану.
ви не викидаєте завдання? Викидаєте! Ще й з почутТаким чином, я напотям поразки й провалу. Не
лягаю, щоб до плану були
доводьте себе до цього —
внесені всі завдання. Адже
викидайте завдання самі,
потім вам потрібно буде визаздалегідь, керуючись
Єдиним способом спланувати
конати наступне правило.
розумністю й доцільністю.
ефективний день є таймКраще відразу запишіть ці
калькуляція
Правило 3. Оцініть всі
завдання на інший день,
завдання за критерієм часу:
ніж увечері засмучуватитобто скільки годин потрібся через те, чого знову не
но на кожне або скільки часу
зробили.
ви готові йому присвятити. Потім підрахуйте заЩоб правильно розставити пріоритети, перегальну цифру. Відразу зауважу: якщо ви складаєте глядайте завдання на місяць, рік і далі. Привчайте
план на весь день, тобто на добу, то загальна цифра, себе хоч щось робити кожного дня зі стратегічного
разом зі сном, їжею тощо, має становити не більше списку, як би важко це не було і як би вас не розри20 годин — потрібно обов’язково залишити час на вали на частини. А щоб вас не розривали, доведеться
форс-мажор.
стати формальним бюрократом і скласти графік
Якщо ж ви складаєте тільки робочий розклад, прийомів: у які дні, в який час та з яких питань до
то, як правило, сума часу не повинна перевищувати вас потрібно приходити, попередньо записавшись.
6,5 годин за 8-годинного робочого дня. Але якщо ви Будуть обурюватися? Так, будуть, потім звикнуть
патріот своєї роботи й працюєте 10 годин — сума і почнуть цінувати. Трохи жорсткості й мужності
не повинна перевищувати 8 годин, ну а якщо ви су- кадровику ніколи не завадить!
перпатріот й працюєте 12 годин — сума не повинна
Ваша робота важлива, адже на ній грунтується
перевищувати 10 годин і т. д. Більше 12 годин на день робота всієї компанії. Тому ви маєте бути прикладом
працювати складно, ви не встигнете, якщо, звичайно, точності, дисциплінованості, ефективності, культури,
не працюєте в Google і у вас не стоять холодильник і самоповаги. Успіхів вам! 
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