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Осінь… У ній стільки сенсу, прихованого змісту та натхнення.
І навіть у затяжні дощові дні,
коли небеса сірі, а повітря вологе та холодне, вона не втрачає
свого шарму.
Інга Хухра

Ось так нібито й непомітно настала осінь. Тож включаємося в роботу! Геть осінню хандру, адже ми підготували
стільки нового й цікавого, що ви не матимете часу сумувати.
Та й законотворці нудьгувати не дають — понаухвалювали змін, тож будемо розбиратися. Отже, про особливості
трудових відносин з директором ТОВ читайте в статті
Євгенія Губи. Затверджено нове положення про комісію із
соціального страхування, тож про те, що змінилося та як її
створювати, — в статті Миколи Постернака. Чергові зміни,
що стосуються, зокрема, формування особових справ
працівників, внесено й до правил організації діловодства
— про це в статті Галини Фольварочної.
Запрошуємо також на безкоштовний вебінар, який
відбудеться 23 жовтня і який проведе незмінний лектор і
консультант нашого журналу Тетяна Заглада. Цього разу
розповімо про питання соціального страхування.
Нехай осінь буде щасливою й цікавою, а ми додамо
приємних барв у вашу роботу. Залишайтеся з нами, передплачуйте наше видання і пам’ятайте: осінь — це пора
натхнення й затишку!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»

Пароль для прямої лінії з 01.10.2018 р. — 1311
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ПРАВО
6 Моніторинг
Охорона праці

8 Ірина Красовська

Аптечка на підприємстві
Кожний роботодавець зацікавлений у тому, щоб
його працівники були здоровими, адже лише за такої
умови вони виходять на роботу. Однак трапляється, що протягом робочого часу комусь із них стає
зле або хтось отримує виробничу травму. У таких
випадках необхідно терміново надати першу допомогу, а зробити це можна, якщо на підприємстві
є аптечка з певним набором медичних препаратів.
Про те, як укомплектувати аптечку на підприємстві,
де її розмістити, а також як утилізувати непридатні
до вживання ліки — у статті

Діяльність профспілок

16 Олександр Клименко

Особи, обрані до профспілки:
гарантії та права
Особам, обраним до профспілкових органів, згідно
із законодавством надаються певні соціальні гарантії. Вони також мають права та повноваження, які
фахівці відділів персоналу повинні брати до уваги
під час вирішення деяких кадрових питань. Які ж це
гарантії, права та повноваження та якими нормативно-правовими актами вони встановлені? Відповіді
на ці запитання — в статті

Перевірки

24 Микола Постернак

Перевірки роботодавців Фондом
соціального страхування
Після призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності
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та пологах або надання інших соціальних виплат
перед роботодавцем нерідко постає питання
щодо того, чи правильно обчислено й надано
такі виплати та чи не застосують до підприємства
штрафні санкції за нецільове використання коштів
Фонду соціального страхування України. Тож у
статті розглянуто, за яких умов та на підставі
яких нормативно-правових актів перевіряється
цільове використання коштів Фонду, а також
порядок планування та проведення перевірок, їх
види та строки тощо

Соціальне страхування

30 Микола Постернак

Комісія із соціального страхування
по-новому
У статті розглянуто порядок створення та роботи
комісії (уповноваженого) із соціального страхування на підприємстві, її повноваження, права та
обов’язки згідно з новим Положенням про комісію
(уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке набуло чинності
наприкінці липня цього року

Трудові відносини

37 Євгеній Губа

Директор ТОВ без заробітної плати:
можливо чи вже ні?
Полеміка щодо того, чи потрібно виплачувати
директору, який є власником підприємства, заробітну плату, якщо господарська діяльність не
здійснюється, триває впродовж усіх років незалежності нашої країни. З одного боку, існують
норми корпоративного права, які реалізувати
на практиці вкрай складно, з іншого — норми
трудового законодавства, згідно з якими слід
нараховувати заробітну плату всім працівникам,
які виконали місячну норму праці. З ухваленням
Закону про ТОВ контролюючі органи, здається,
отримали додаткові норми, щоб відстоювати свою
позицію. Про це — в статті
Кадровик України
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Відповіді на запитання

43 На один чи два дні потрібно надати відпустку
без збереження зарплати працівнику, робоча
зміна якого розпочинається в один день, а закінчується — в інший?

44 Які норми переміщення та підіймання вантажів
жінками?

44 Чи потрібно оплачувати листок непрацездатності в розмірі 100 % середньої зарплати, якщо
він виданий для догляду за хворою дитиною
працівниці, яка перебуває в «чорнобильській»
відпустці, та чи взагалі слід оплачувати такий
день непрацездатності?

46 Календар

свого підрозділу, а й на характер та результати
функціонування всього підприємства

Кадрова документація

60 Галина Фольварочна

Особова справа: зміни, потреба,
оформлення, наповнення
Наприкінці липня набув чинності наказ Міністерства
юстиції України «Про затвердження Змін до Правил
організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях» від 4 липня 2018 р. № 2277/5, яким,
зокрема, внесено зміни, що стосуються формування
особових справ працівників. Про це — в статті

Актуальна тема

ПРАКТИКА

70 Наталія Панченко

1C для кадровика

Медичні огляди проводяться з метою перевірки стану
здоров’я працівників, що, у свою чергу, дає змогу
з’ясувати, чи можуть вони виконувати покладені на
них обов’язки. Законодавством передбачено категорії
працівників, які мають проходити медогляди в чітко
визначені періоди. Тож про особливості проходження
медичних оглядів, їх види та категорії працівників, які
підлягають медоглядам, тощо — в статті

48 Тетяна Федорова

Кадровий облік в 1С: робота
з документами
Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в
програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата
та управління персоналом» (ЗУП). У статті розглянуто роботу з документом «Заохочення стягнення
організацій» у ЗУП

Медичні огляди працівників

Вчимося на помилках

79 Таміла Радченко

Підбираємо галузеві посади
(професії)

Помилки в разі відсторонення,
переведення та зміни істотних умов праці

54 Олександр Носіков

Продовжуємо рубрику, в якій розповідаємо про те,
як фахівцям відділів персоналу запобігти помилкам
у кадровій роботі. У попередніх матеріалах було
приділено увагу помилкам, яких можна припуститися під час оформлення прийняття працівників
на роботу та під час надання відпусток. У цій статті

Адміністративні посади: менеджери
У статті розглянуто основні завдання та обов’язки
менеджерів, які працюють у багатьох сферах діяльності, адже вони впливають на роботу не лише
№ 10 (141) жовтень 2018
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розглянуто типові помилки в разі відсторонення
працівника від роботи, його переведення на іншу
роботу (посаду), зміни істотних умов праці та встановлення неповного робочого часу

101 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

Кадровий роман

102 Лист Міністерства соціальної політики Укра-

85 Галина Фольварочна

Правомірність вимоги щодо компенсації
за соціальну відпустку
У десятій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглянуто, чи має право працівниця, яка перебуває у
відпустці для догляду за другою дитиною, на грошову
компенсацію невикористаної додаткової відпустки
як матір двох дітей віком до 15 років

Зразки документів

91 Зразок Положення про адміністративногосподарський відділ

ЗАКОНОДАВСТВО
96 Судова практика — доступно!
Справа за позовом про незаконне звільнення працівника у зв’язку з добровільним вступом на військову
службу

Офіційні роз’яснення

101 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо оплати за роботу у святковий день від
11 липня 2018 р. № 1217/0/101-18/28
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їни щодо встановлення доплати за використання деззасобів від 13 серпня 2018 р.
№ 1310/0/102-18
їни щодо записів до трудових книжок при
перетворенні закладів охорони здоров’я від
12 липня 2018 р. № 278/0/22-18

ПЕРСОНАЛ
Психологія та мотивація

104 Ірина Примак
Робота в радість

Стан радості та натхнення в роботі в психології
називається «потоком». Це особливий психічний
стан, який має кілька характерних рис і який приходить не завжди, коли нам потрібно, але навчитися
входити в стан потоку може будь-хто з нас. Тож у
статті автор наводить кілька простих секретів щодо
того, як взятися за справу, яку не дуже хочеться
робити, і навіть отримати від цього задоволення

Інтерв’ю

108 Показуємо приклад працівника

та соціально активного громадянина

Директор департаменту персоналу Райффайзен
Банк Аваль Тетяна Плюсніна в інтерв’ю нашому виданню розповідає про синергію між досвідченими
та молодими працівниками, актуальні виклики та
про соціальну активність працівників банку
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МОНІТОРИНГ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною
службою з надзвичайних ситуацій» від
5 вересня 2018 р. № 715

Постанова «Про внесення зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 лютого 2011 р. № 98» від
29 серпня 2018 р. № 679

Розпорядження «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері
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З

атверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних
ситуацій. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної
безпеки, належать:
z zвид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія),
що належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння,
користування;
z zплоща об’єкта;
z zмаксимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які
постійно або періодично перебувають на об’єкті;
z zумовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею
позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування
верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено
лише інженерні обладнання та комунікації будинку);
z zнаявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій,
які сталися на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують
плановому періоду;
z zклас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта;
z zкількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва
об’єкта та виявлених протягом останніх п’яти років, що передують
плановому періоду.
Постанова набрала чинності 12 вересня 2018 р.

П

остановою внесено зміни до пункту 7 постанови КМУ «Про суми та
склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших
осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та
організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98 стосовно відшкодування добових. Відповідно до внесених змін, супроводжуючому
відряджену особу з інвалідністю I групи внаслідок порушення опорнорухового апарату та зору відшкодовуються добові витрати.
Постанова набрала чинності 5 вересня 2018 р.

Д

ержавній службі України з питань праці, Державній фіскальній службі України (ДФСУ), Пенсійному фонду України (ПФУ), Національній
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МОНІТОРИНГ

зайнятості населення» від 5 вересня
2018 р. № 649-р

поліції та іншим центральним органам виконавчої влади за участю
органів місцевого самоврядування урядом надано доручення починаючи
з 5 жовтня 2018 р. провести комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості й доходів населення, та інформаційно-роз’яснювальну
кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи
найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин. При
цьому ДФСУ, ПФУ, Нацполіція та інші центральні органи виконавчої
влади мають подавати щомісяця до 10 числа Держпраці інформацію
про проведену роботу для її узагальнення та подання до 15 числа
Міністерством соцполітики України до КМУ.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» від
29 травня 2018 р. № 784/1012

З

атверджено Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних
досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу,
який встановлює механізм атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.
Наказ набрав чинності 4 вересня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Наказ «Питання атестації педагогічних
працівників закладів (установ) освіти
сфери культури» від 12 липня 2018 р.
№ 628
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З

атверджено Положення про атестацію педагогічних працівників
закладів (установ) освіти сфери культури. Це Положення поширюється на викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання
мистецьких шкіл, студій з підготовки акторських кадрів при національних
творчих колективах, спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, що
належать до сфери управління Міністерства культури України, культурно-мистецьких коледжів та прирівняних до них закладів освіти сфери
культури, а також на керівників та заступників керівників таких закладів
(установ) у частині виконання ними педагогічної, викладацької та/або
концертмейстерської роботи в передбаченому законодавством обсязі,
методистів закладів, методичних, навчально-методичних та науковометодичних підрозділів, установ, на яких поширюються умови оплати
праці педагогічних працівників.
Наказ набрав чинності 1 вересня 2018 р.
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Аптечка на підприємстві
Кожний роботодавець зацікавлений у тому, щоб його
працівники були здоровими, адже лише за такої умови вони
виходять на роботу. Однак трапляється, що протягом
робочого часу комусь із них стає зле або хтось отримує
виробничу травму. У таких випадках необхідно терміново
надати першу допомогу, а зробити це можна, якщо
на підприємстві є аптечка з певним набором медичних
препаратів та засобів. Про те, як створити та чим
укомплектувати аптечку на підприємстві, де її розмістити,
а також як утилізувати непридатні до вживання ліки — у статті

Чи обов’язкова
на підприємстві аптечка
Єдиної загальної норми про обов’язок кож
ного роботодавця мати на підприємстві медич
ну аптечку (аптечки) законодавство не містить.
У той же час існує низка підвідомчих нормативних
документів, якими передбачена наявність аптечок
першої допомоги на підприємствах, що належать
до певних галузей економіки. Зокрема, вимоги
щодо забезпечення виробничих приміщень ап
течками можна знайти в:
z zПравилах охорони праці для підприємств
та організацій поліграфічної промисловості,
затверджених наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 3 грудня 2007 р. № 287
(п. 13 розділу ІІ);
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z zПравилах охорони праці для нафтохімічних
підприємств, затверджених наказом Держгір
промнагляду від 3 липня 2008 р. № 156 (п. 34
розділу ІІ);
z zПравилах охорони праці для підприємств
трикотажної галузі промисловості, затверджених
наказом Державного комітету України з промис
лової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 22 листопада 2006 р. № 4 (пп. 2.1.28 розділу 2);
z zПравилах охорони праці для підпри
ємств по виробництву кабельної продукції,
затверджених наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 18 грудня 2007 р.
№ 314 (п. 2 розділу 7);
z zВетеринарно-санітарних правилах для
суб’єктів господарювання (підприємств, цехів)
з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів,
затверджених наказом головного державного
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інспектора ветеринарної медицини України від
7 вересня 2001 р. № 70 (п. 16.15 розділу 16);
z zСанітарних правилах для підприємств гро
мадського харчування, включаючи кондитерські
цехи і підприємства, що виробляють м’яке мо
розиво (СанПін 42-123-5777-91), затверджених
головним державним санітарним лікарем СРСР
від 19 березня 1991 р. (п. 14.6 розділу 14);
z zІнструкції з санітарного утримання при
міщень та обладнання виробничих підприємств,
затвердженої головним санітарно-епідоміологіч
ним управлінням Міністерства охорони здоров’я
СРСР від 31 грудня 1966 р. № 658-66 (п. 42).
Також законодавством встановлено обо
в’язкову наявність аптечок та перелік засобів, які
мають у них міститися, для транспортних засобів.
У разі відсутності аптечки в транспортному засобі
його заборонено експлуатувати.
Зазначений перелік документів не є вичерпним,
але й інші, не вказані в ньому, нормативно-правові
акти поширюються не на всі українські підприєм
ства, а на окремі. Разом з тим вимоги законодав
ства щодо охорони праці найманих працівників
встановлені для всіх підприємств (роботодавців),
які й повинні їх дотримуватися.
Так, згідно зі статтею 13 Закону України «Про
охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ
(далі — Закон № 2694) роботодавець зобов’язаний
створити на робочому місці в кожному структур
ному підрозділі умови праці відповідно до нор
мативно-правових актів, а також забезпечити
додержання вимог законодавства щодо прав
працівників у галузі охорони праці. Зокрема, роботодавець повинен вживати термінових заходів
для допомоги потерпілим працівникам у разі
виникнення аварій та нещасних випадків на під
приємстві (частина друга ст. 13 Закону № 2694).
Аналогічні норми щодо обов’язку роботодавця
(безпосереднього керівника робіт) вжити термі
нових заходів для надання першої невідкладної
допомоги потерпілим у разі виникнення на підпри
ємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків
містяться і в пункті 8 Порядку проведення роз
слідування та ведення обліку нещасних випадків,
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професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою КМУ від 30 листо
пада 2011 р. № 1232, та в пункті 2.4 Загальних
вимог стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників, затверджених наказом
Міністерства надзвичайних ситуацій України від
25 січня 2012 р. № 67.
Зважаючи на те що аварії або нещасні випад
ки можуть статися на будь-якому підприємстві,
до того ж не лише в цеху, а й в офісі, можна дійти
висновку, що на кожному підприємстві, незалежно
від його виду та галузевої належності, має бути
в наявності набір лікарських засобів, інструментів
та приладів, які найчастіше використовуються
під час надання першої допомоги. Такий набір
і входить до аптечки.

Документальне оформлення
комплектування аптечки
Оскільки питання створення на підприємстві
аптечки належить до питань охорони праці праців
ників, його слід прописати у відповідному розділі
колективного договору. Якщо ж на підприємстві
його не укладено, то порядок комплектування
та використання аптечки оформлюють наказом
керівника підприємства (додаток). У ньому, зок
рема, визначають:
z zкількість аптечок на підприємстві;
z zконкретне місце (місця) розміщення ап
течки (аптечок);
z zсклад аптечки (аптечок);
z zособу, відповідальну за аптечку (аптечки).
Така особа, як правило, відповідає за придбання
аптечки (аптечок), їх комплектацію та збері
гання, а також за використання препаратів, які
в них містяться. Ідеальним варіантом, звичайно,
є особа з медичною освітою. За відсутності такої
на підприємстві найчастіше призначають фахівця
служби охорони праці. Але відповідальним за ап
течку можна призначити й будь-яку іншу особу,
оскільки законодавством не встановлено жодних
вимог чи умов стосовно цього питання.
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Розміщення аптечки на підприємстві
(в офісі)
У нормативно-правових актах, якими пе
редбачена наявність аптечок першої допомоги
на підприємствах, що належать до певних га
лузей економіки, вказані й місця їх розміщен
ня. Так, згідно із зазначеними вище нормами
аптечки мають бути розміщені:
z zна підприємствах та в організаціях по
ліграфічної промисловості — у виробничих
приміщеннях у легкодоступних місцях;
z zна нафтохімічних підприємствах —
у всіх цехах;
z zна підприємствах трикотажної галузі
промисловості — в усіх цехах та дільницях,
а також у складських приміщеннях;
z zна підприємствах по виробництву ка
бельної продукції — у цехах у визначеному
органами санітарно-епідеміологічного на
гляду місці;
z zна підприємствах та в цехах з переробки
птиці та виробництва яйцепродуктів — на всіх
ділянках виробництва;
z zна підприємствах громадського хар
чування, включаючи кондитерські цехи й
підприємства, що виробляють м’яке моро
зиво, — на кожному підприємстві;
z zна виробничих підприємствах — у при
міщеннях та цехах, де проводяться роботи
з токсичними речовинами.
Конкретні місця розміщення аптечки (апте
чок) визначаються керівником підприємства
разом зі спеціалістом (спеціалістами) з охо
рони праці. При цьому слід дотримуватись
таких загальних принципів:
z zаптечки для надання першої допомоги
повинні бути в наявності у всіх тих місцях,
де цього вимагають умови праці;
z zякщо законодавством не визначено
місце розміщення аптечки, її доцільно роз
містити в місцях можливого скупчення лю
дей, на травмонебезпечних дільницях робіт
та інших територіях підвищеної небезпеки;
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z zаптечка має зберігатися в спеціальному
сейфі або шафі на постійному робочому місці
або переноситися в санітарній сумці, якщо місце
роботи особи не є стаціонарним;
z zвсі працівники мають бути проінформовані
про місце зберігання аптечки, її склад та правила
користування нею;
z zдоступ до аптечки повинні мати всі особи,
які працюють на підприємстві (в компанії).
Для наочності можна оформити місце роз
міщення аптечки вивіскою «Санітарний куточок».

Склад аптечки
Незважаючи на те що на законодавчому рівні
встановлено обов’язкову наявність аптечок на пев
них промислових підприємствах, уніфікованого
підходу щодо їх комплектування не визначено:
є лише затверджені склади аптечок для тран
спортних засобів залежно від їх типів. Зокрема,
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 7 липня 1998 р. № 187 затверджено:
z zПерелік лікарських засобів, які повинні
бути в медичних аптечках першої медичної до
помоги для пасажирських легкових з кількістю
пасажирів до 9 осіб та вантажних транспортних
засобів (автомобільна аптечка — 1);
z zПерелік лікарських засобів, які повинні
бути в медичних аптечках першої медичної до
помоги для пасажирських транспортних засобів
з кількістю пасажирів понад 9 осіб (автомобільна
аптечка — 2).
Оскільки нормативними документами комп
лектування аптечки для всіх інших нетранспортних
підприємств не встановлено, її склад визначається
роботодавцем самостійно, зважаючи на специфіку
діяльності підприємства та конкретних його під
розділів. При цьому не забороняється керувати
ся зазначеними переліками лікарських засобів
для автомобільних аптечок, але обов’язково слід
враховувати характер шкідливих та небезпеч
них виробничих факторів, які можуть виникнути
на конкретному підприємстві.
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Також під час комплектування аптечки мож
на використовувати такий документ, як «1.1.15.
Протокол провізора (фармацевта) при відпуску
безрецептурних лікарських засобів. Формування
аптечки першої допомоги для службових при
міщень», затверджений наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 11 жовтня 2013 р.
№ 875 (далі — Протокол 1.1.15), в якому містить
ся рекомендований перелік безрецептурних лі
карських засобів для формування аптечки першої
допомоги для службових приміщень.
Тож за Протоколом 1.1.15 рекомендується
збирати аптечку для службових приміщень із та
ких медичних препаратів та засобів:
z zлікарські засоби кардіологічної дії;
z zантигіпертензивні лікарські засоби (для
зниження артеріального тиску);
z zаналгетичні та спазмолітичні лікарські
засоби;
z zпротиалергічні лікарські засоби;
z zлікарські засоби для лікування шлунковокишкових розладів;
z zпротизастудні лікарські засоби;
z zантисептичні та дезінфікуючі лікарські
засоби для обробки шкіри;
z zперев’язувальні матеріали (бинти, плас
тирі, вата тощо);
z zвироби медичного призначення (джгут
кровоспинний, термометр максимальний, ножиці,
гіпотермічний пакет тощо).
Крім того, в Протоколі 1.1.15 наведено й перелік
безрецептурних медичних препаратів у розрізі їх на
лежності до певних груп лікарських засобів. Своєю
чергою, пункт 6.3 Протоколу 1.1.15 містить такі
загальні рекомендації щодо формування аптечки
першої допомоги для службових приміщень:
z zупакування для аптечки має бути герме
тичним (щоб не допустити псування лікарських
засобів під впливом вологи, світла тощо), міц
ним і забезпечувати легкий і швидкий доступ
до її вмісту;
z zне можна заповнювати аптечку препарата
ми без зазначення назви та терміну придатності,
без інструкцій із застосування;
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z zлікарські засоби, перев’язувальні ма
теріали та вироби медичного призначення
необхідно розташовувати в аптечці у визна
чених місцях, щоб у невідкладних ситуаціях
не витрачати час на їх пошук;
z zформа випуску лікарських засобів для
аптечки має бути максимально зручною для
користувачів, перевагу слід надавати лікар
ським формам з окремо упакованими одно
разовими дозами, уникати скляної упаковки
(флакони, ампули), щоб досягти кращого
зберігання та безпеки для споживачів;
z zодин раз на 3–4 місяці необхідно пере
глядати вміст аптечки, контролювати терміни
придатності препаратів, проводити зовнішній
огляд і вилучати зіпсовані або непридатні
до застосування лікарські засоби.
Як бачимо, Протокол 1.1.15 містить знач
ну кількість інформації, яка може допомог
ти сформувати та укомплектувати аптечку.
І якщо на підприємстві є особа з медичною
освітою, то використовуючи Протокол 1.1.15
вона зможе самостійно впоратися з цим зав
данням. Якщо ж на підприємстві немає особи
з медичною освітою, для формування ап
течки (особливо вперше) можна звернутися
до провізора в аптеці, й він допоможе зібрати
її та надасть рекомендації щодо застосування
ліків. Необхідна кількість лікарських препа
ратів, як правило, визначається залежно від
кількості працівників.
Зауважимо, що керівництво підприємства
не має права збирати з працівників кошти для
комплектування аптечки першої допомоги.
Оскільки її створення належить до заходів
з охорони праці, відповідно, витрати на це має
нести підприємство, а не працівники.

Використання ліків з аптечки
Лікарські препарати та вироби медичного при
значення використовуються з аптечки під час
надання комусь із працівників допомоги в разі
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погіршення самопочуття, травмування або якщо
стався нещасний випадок.
Практика свідчить, що медикаменти видають
працівникам без будь-яких відомостей та підписів
про отримання, однак особа, відповідальна за ап
течку, веде їх облік і фіксує кількість виданих ліків
у спеціальному журналі довільної форми. Це по
трібно для того, щоб володіти інформацією про
фактичну наявність лікарських засобів у аптечці
та вчасно її поповнювати відповідно до складу,
встановленого наказом керівника підприємства.
Окрім кількості медикаментів у аптечці відпо
відна особа має регулярно перевіряти строки їх
придатності. Лікарські засоби, строки придатності
(зберігання) яких минули, мають бути вчасно за
мінені. Невикористані медикаменти, термін за
стосування яких сплинув, підлягають утилізації
в установленому порядку.

«Прострочені» ліки: як діяти?
Вимоги щодо поводження з лікарськими засо
бами, які не підлягають подальшому використан
ню у зв’язку із закінченням терміну їх придатності,
встановлені Правилами утилізації та знищення
лікарських засобів, затверджених наказом Мініс
терства охорони здоров’я України від 24 квітня
2015 р. № 242 (далі — Правила № 242).
Зазначений документ є обов’язковим для
всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють
діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів,
утилізацією та знешкодженням відходів (п. 3 роз
ділу І Правил № 242). При цьому під обігом лікар
ських засобів маються на увазі види діяльності,
пов’язані не лише з виробництвом, оптовою
та роздрібною реалізацією (торгівлею) ліків, а й
з їх придбанням та використанням. Оскільки під
приємство купує лікарські засоби для аптечки,
а потім працівники їх використовують, це вказує
на обіг таких засобів і означає, що на підприємство
з аптечкою також поширюються Правила № 242.
Як утилізуються лікарські засоби? Особа,
відповідальна за аптечку, визначає наявність не
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придатних ліків і фіксує це в акті лікарських засо
бів, що не підлягають подальшому використан
ню, форма якого наведена в додатку 1 до Правил
№ 242 (п. 1 розділу ІІ Правил № 242).
В акті щодо кожного непридатного лікарського
засобу вказується його назва, форма випуску,
дозування, найменування виробника, країна ви
робника, номер серії та кількість. Жодних умов
стосовно того, який обсяг непридатних ліків під
лягає утилізації, Правилами № 242 не встановлено,
а отже, для цілей цього документа не має значення
кількість непридатних ліків, тож утилізації в по
рядку, визначеному Правилами № 242, підлягає
навіть їх незначна кількість.
Акт підписують члени постійно діючої на під
приємстві комісії з питань охорони праці та її го
лова. Нагадаємо, що така комісія створюється
та діє відповідно до Типового положення про
комісію з питань охорони праці підприємства,
затвердженого наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 21 березня 2007 р. № 55.
При цьому роботодавець не може бути головою
комісії з питань охорони праці на підприємстві.
Лікарські засоби, які не підлягають подальшо
му використанню, набувають статусу «відходів»
і передаються для утилізації або знешкоджен
ня підприємствам, які мають відповідні ліцензії
на провадження господарської діяльності у сфері
поводження з небезпечними відходами безпосе
редньо або через постачальника, якщо це перед
бачено договором (п. 5 розділу ІІ Правил № 242).
Після цього підприємство має подати ор
ганам державного контролю за місцем прова
дження господарської діяльності інформацію
про передачу ліків на утилізацію або знешко
дження. Інформація про таку передачу пода
ється в паперовому або електронному вигляді
за формою, наведеною в додатку 2 до Правил
№ 242 (п. 6 розділу ІІ Правил № 242). У зазначе
ній формі, окрім інформації про непридатні ліки,
вказується ще інформація про суб’єкт господа
рювання, який здійснюватиме знешкодження,
а також номер і дата акта передачі.
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Додаток

Зразок наказу про комлектування та використання
аптечок першої допомоги на підприємстві

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОГРЕС»
НАКАЗ
10.09.2018 	

м. Полтава 	

№ 85

Про комлектування та використання
аптечок першої допомоги
З метою забезпечення лікувально-профілактичного обслуговування працівників підприємства, на підставі статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-ХІІ
НАКАЗУЮ:
1. Петренку Сергію Миколайовичу, головному інженеру, забезпечити наявність
санітарних постів з аптечками у виробничому цеху та у відділі збуту продукції. Термін —
до 25 вересня 2018 р.
2. Кононенко Юлію Михайлівну, інженера з охорони праці, призначити відповідальною
за комплектування аптечок першої допомоги та їх використання.
3. Затвердити комплектування аптечок лікарськими засобами, перев’язувальними
матеріалами та виробами медичного призначення для надання першої допомоги працівникам (додаток до наказу).
4. Горобцю Олегу Миколайовичу, начальнику відділу постачання, забезпечити придбання футлярів для двох аптечок, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів
та виробів медичного призначення відповідно до затвердженого комплектування (п. 3
наказу) із розрахунку на дві аптечки. Термін — до 20 вересня 2018 р.
5. Павленко Галині Петрівні, завідувачу складу, повідомити інженера з охорони праці
Кононенко Ю. М. про надходження зазначених засобів та виробів на склад.
6. Кононенко Юлії Михайлівні, інженеру з охорони праці, укомплектувати аптечки
лікарськими засобами, перев’язувальними матеріалами та виробами медичного призначення в точній відповідності зі складом, визначеним у додатку до наказу. Термін —
протягом одного дня з дати надходження медикаментів на склад.
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Продовження додатка
7. Кононенко Юлії Михайлівні, інженеру з охорони праці, вести облік наявності
ліків в аптечках, вчасно їх поповнювати, регулярно (раз на квартал) перевіряти строки
придатності лікарських засобів. Невикористані медикаменти, що мають прострочений
термін використання, підлягають утилізації в установленому порядку.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Петренка С. М.
Директор 	

Мироненко 	

О. П. Мироненко

З наказом ознайомлені:
Головний інженер 	

Петренко 	

С. М. Петренко

Начальник відділу постачання 	

Горобець 	

О. М. Горобець

Інженер з охорони праці 	

Кононенко 	

Ю. М. Кононенко

Завідувач складу 	

Павленко 	

Г. П. Павленко
Додаток до наказу
по ТОВ «Прогрес»
від 10.09.2018 р. № 85
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ООО «Прогрес»
Мироненко О. П. Мироненко
«10» вересня 2018 р.

Склад аптечки першої допомоги
Найменування
Анальгін у таблетках 0,5 № 10
Парацетамол у таблетках 0,5 № 10
Кислота ацетилсаліцилова в таблетках 0,5 № 10
Валідол у таблетках 0,06 № 6
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Кількість, штук
2
2
2
2
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Закінчення додатка
Вугілля активоване 0,25 № 10
Нітрогліцерин у капсулах № 20
Но-Шпа в таблетках 40 мг № 60
Корвалол краплі 25 мл
Барбовал краплі 25 мл
Норматенс у таблетках № 20
Лоратадин у таблетках 0,01 № 20
Аміак розчин 10 % 10 мл
Портативний гіпотермічний (охолоджуючий) пакет
Пристрій для проведення штучного дихання
Пов’язка травматична із хлоргексидином № 1
Серветка кровоспинна з фурагіном 6 × 10 № 3
Перекис водню 3 % 40 мл
Сульфацид натрію 20 % 10 мл
Розчин брильянтової зелені 1 % 20 мл
Розчин йоду 5 % 20 мл
Спрей «Олазоль» для обробки ран і опіків
Синтоміцину лінімент 2 % 25 г
Дезінфікуючі серветки для гігієнічної обробки рук
Рукавички хірургічні нестерильні
Лейкопластир 3 × 250
Лейкопластир бактерицидний 5 × 10 см
Вата нестерильна, упаковка 50 г
Бинт стерильний 7 × 14
Бинт стерильний 5 × 10
Бинт еластичний трубчастий № 3, 6
Ножиці тупокінцеві
Джгут кровоспинний
Стаканчик для приймання ліків
Термометр медичний
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2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
15
5
1
10
1
2
2
2
1
1
5
1
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діяльність профспілок

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

Особи,
обрані до профспілки:
гарантії та права

Особам, обраним до профспілкових органів, згідно
із законодавством надаються певні соціальні гарантії. Також вони
мають окремі права та повноваження, які фахівці відділів
персоналу повинні брати до уваги під час вирішення деяких
кадрових питань. Які ж це гарантії, права та повноваження
та якими нормативно-правовими актами вони встановлені?
Відповіді на ці запитання — в статті

Нормативно-правові акти до теми:
z zЗакон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.
№ 1045-XIV (далі — Закон № 1045);
z zЗакон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
z zпостанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — Постанова № 9);
z zНаціональний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП).

Правова основа діяльності
виборних органів профспілок
Передусім слід зазначити, що відповідно
до статті 36 Конституції України громадяни
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мають право на участь у професійних спілках
з метою захисту своїх трудових і соціально-еко
номічних прав та інтересів. Професійні спілки
є громадськими організаціями, що об’єднують
громадян, пов’язаних спільними інтересами
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за родом їх професійної діяльності. Вони утво
рюються без попереднього дозволу на основі
вільного вибору їх членів.
Крім того, статтею 12 Закону № 1045 перед
бачено, що професійні спілки, їх об’єднання
у своїй діяльності незалежні від державних
органів та органів місцевого самоврядування,
роботодавців, інших громадських організацій,
політичних партій, їм не підзвітні й не підконт
рольні. Також вони самостійно організовують
свою діяльність, проводять збори, конференції,
з’їзди, засідання утворених ними органів, інші
заходи, які не суперечать законодавству.
Згідно із статтею 14 Закону № 1045 проф
спілки діють відповідно до законодавства
та своїх статутів (положень). Статути профспілок приймаються з’їздами, конференціями,
установчими або загальними зборами членів
профспілки відповідного рівня й не повинні
суперечити законодавству України. Також ста
тут профспілки, серед іншого, повинен містити
її організаційну структуру, повноваження її ор
ганізацій, виборних органів, порядок форму
вання їх складу.
У частині 10 статті 16 Закону № 1045 зазна
чено, що профспілка, її організації, об’єднання
профспілок здійснюють свої повноваження,
набувають цивільних прав і беруть на себе
цивільні обов’язки через свої виборні органи,
які діють у межах прав, наданих їм за законом
та статутом (положенням).
Про подібне йдеться і в статті 246 КЗпП,
якою регулюються питання первинних проф
спілкових організацій на підприємствах і в якій,
зокрема, зазначається, що первинні профспіл
кові організації на підприємствах та їх структур
них підрозділах представляють інтереси своїх
членів і захищають їх трудові, соціально-еко
номічні права та інтереси, а також здійснюють
свої повноваження через утворені відповідно
до статуту (положення) виборні органи, а в ор
ганізаціях, де виборні органи не утворюються,
через профспілкового представника, уповно
важеного згідно із статутом на представництво
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інтересів членів професійної спілки, який діє
в межах прав, наданих Законом № 1045 та ста
тутом профспілки.

Особи, які можуть бути обрані
до профспілкового органу
Порядок формування виборних органів
певної профспілки визначається в її статуті
(положенні), в якому, як правило, зазначаєть
ся, що обиратися до відповідного виборного
органу профспілки (бути її членом) мають пра
во лише члени відповідної профспілки. У свою
чергу згідно з частиною першою статті 7 За
кону № 1045 членами профспілок можуть
бути особи:
z zякі працюють на підприємстві, в установі
або організації незалежно від форм власності
та видів господарювання, у фізичної особи, яка
використовує найману працю;
z zособи, які забезпечують себе роботою
самостійно;
z zособи, які навчаються в навчальному
закладі.
Крім того, у частині четвертій статті 7 За
кону № 1045 зазначається, що статутом (по
ложенням) профспілки може бути передбачено
членство в профспілці:
z zосіб, зайнятих творчою діяльністю;
z zчленів фермерських господарств;
z zфізичних осіб — суб’єктів підприємниць
кої діяльності;
z zосіб, які навчаються у професійно-тех
нічних або вищих навчальних закладах;
z zосіб, які звільнилися з роботи чи служби
у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово
не працюють.
Усі зазначені категорії осіб, насамперед праців
ники певного підприємства, можуть бути обрані
до профспілкових органів. Разом з тим у частині
шостій статті 7 Закону № 1045 окремо зазнача
ється, що членами виборних органів профспілки
будь-якого рівня не можуть бути роботодав
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Однією з найважливіших гарантій
для осіб, які обрані до профспілкових органів та працюють у них
на штатних посадах, є гарантія
щодо їх подальшого працевлаштування
ці. Оскільки керівник підприємства є фактично
уповноваженим представником роботодавця
(власника) у трудових відносинах з працівника
ми і, як правило, наділений правом прийняття
та звільнення працівників, то він все ж не може
бути членом виборного органу профспілки.

Гарантії щодо працевлаштування
Особам, обраним до профспілкових органів,
установлені різні гарантії, зокрема в соціальній
та сфері праці, які детально визначені в КЗпП
та Законі № 1045. Зокрема, в частині першій
статті 252 КЗпП зазначається, що працівни
кам підприємств, обраним до складу виборних
профспілкових органів, гарантуються можли
вості для здійснення їх повноважень. Зауважи
мо, що положення статті 252 КЗпП фактично
дублюються в статті 41 Закону № 1045, норми
якої також стосуються гарантій особам, об
раним до профспілкових органів.
Однією з найважливіших гарантій для
осіб, які обрані до профспілкових органів
та працюють у них на штатних посадах, є
гарантія щодо їх подальшого працевлашту
вання після припинення їх повноважень у цих
органах. Зазначена гарантія є важливою для
таких працівників, адже до виборних органів
профспілок, як правило, вони обираються
на певний строк, тож часто виникає ситуація,
коли працівник, який раніше працював за без
строковим трудовим договором, у разі обран
ня його на виборну посаду органу профспілки
фактично змінює роботу з «багаторічною
перспективою на майбутнє» на роботу, яка
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має тимчасовий характер. Зокрема, в зазна
ченому випадку такий працівник звільняється
з попередньої роботи за пунтом 5 статті 36
КЗпП у зв’язку з переведенням за його згодою
на інше підприємство, в установу, організацію
або переходом на виборну посаду.
Тож для уникнення такої ситуації в статті 118
КЗпП зазначається, що працівникам, звільненим
від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади
в профспілкових організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою:
z zпопередня робота (посада) або за її від
сутності
z zінша рівноцінна робота (посада) на тому
самому підприємстві або за згодою працівни
ка — на іншому підприємстві.
Зауважимо, що в трудовому законодав
стві не визначено, яка робота є рівноцінною.
У той же час Законом України «Про державну
службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII пе
редбачено, що рівнозначна посада — це посада
державної служби, що належить до однієї групи
оплати праці з урахуванням юрисдикції держав
ного органу. Разом з тим профспілкові органи
роз’яснюють, що рівноцінна робота — це ро
бота, яка відповідає кваліфікації працівника,
набутим навичкам, його здібностям, продук
тивності праці тощо. При цьому розмір заро
бітної плати може мати другорядне значення.
На думку автора, таке визначення законодавчо
не врегульовано, тож радимо звертатися за офі
ційним роз’ясненням до компетентних органів.
Але іноді можуть виникати ситуації, коли
гарантії щодо подальшого працевлаштуван
ня відповідно до законодавства можуть бути
не зовсім «вигідними» для працівника. Роз
глянемо це на прикладі 1.
Приклад 1
Особу, яка працювала на підприємстві слюсарем-інструментальником 3-го розряду з тарифною ставкою
5900 грн, було обрано на виборну в проф-
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спілковому органі з окладом 6000 грн. Через два роки строк повноважень працівника закінчився, і роботодавець запропонував
йому колишню роботу слюсарем-інструментальником 3-го розряду, але з тарифною ставкою 5700 грн, оскільки за минулі
два роки на підприємстві відбулися певні
зміни в організації виробництва та праці
внаслідок погіршення кон’юнктури на ринках збуту продукції підприємства, внаслідок чого на ньому були змінені тарифні
ставки та посадові оклади. При цьому
тарифна ставка слюсаря-ремонтника
4-го розряду була встановлена в розмірі
5900 грн, але оскільки працівник під час
роботи в профспілковому органі не мав
можливості підвищити професійну кваліфікацію і, відповідно, не міг виконувати
роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою слюсаря-ремонтника 4-го
розряду, він не міг претендувати і на заробітну плату, встановлену до обрання
до виборного органу профспілки.
Не слід плутати поняття «рівноцінна робота»,
про яку йдеться в статті 118 КЗпП, з поняттям
«підходяща робота», про яку йде мова в стат
ті 46 Закону № 5067, згідно з якою підходящою
для безробітного вважається робота, що від
повідає освіті, професії (спеціальності), ква
ліфікації особи з урахуванням доступності
транспортного обслуговування, встановленої
рішенням місцевої державної адміністрації, ви
конавчого органу відповідної ради. Заробітна
плата має бути не нижче розміру зарплати такої
особи за останнім місцем роботи з урахуванням
середнього рівня заробітної плати, що склався
в регіоні за минулий місяць, де особа зареє
стрована як безробітна. Поняття «підходяща
робота» використовується згідно із Законом
№ 5067 переважно в разі реєстрації такої осо
би як безробітної та отримання нею допомоги
по безробіттю.
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Приклад 2
Якщо особа з прикладу 1 відмовиться
від роботи слюсаря-інструментальника 3-го розряду з тарифною ставкою
5700 грн і зареєструється як безробітна
особа (за наявності для цього підстав), у неї
можуть виникнути підстави вважати підходящою для себе роботою роботу з тарифною ставкою (окладом) не нижче 6000 грн.

Відмова в працевлаштуванні
Трапляються випадки, коли роботодавець
відмовляється прийняти на попередню або іншу
відповідну роботу колишнього члена вибор
ного профспілкового органу після закінчення
строку його повноважень згідно із встановле
ними гарантіями відповідно до статті 252 КЗпП.
У такому випадку в зазначеного працівника
може виникнути вимушений прогул, оплата
якого, як вказано в пункті 6 Постанови № 9,
провадиться згідно з правилами частини другої
статті 235 КЗпП про оплату вимушеного про
гулу незаконно звільненому працівнику.
Зокрема, в цій нормі КЗпП зазначено, що
в разі винесення рішення про поновлення на ро
боті орган, який розглядає трудовий спір, одно
часно приймає рішення про виплату працівнику
середнього заробітку за час вимушеного прогу
лу або різниці в заробітку за час виконання ниж
чеоплачуваної роботи, але не більш як за один
рік. Якщо заява про поновлення на роботі
розглядається більше одного року не з вини
працівника, орган, який розглядає трудовий
спір, виносить рішення про виплату середньо
го заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Гарантії щодо звільнення
Інші гарантії для осіб, обраних до профспіл
кових органів, чітко визначені у відповідних
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частинах статті 252 КЗпП та статті 41 Закону
№ 1045. При цьому слід зазначити, що така
особа може здійснювати повноваження члена
виборного органу профспілки як на відповід
ній штатній посаді в цьому органі, на яку вона
може бути переведена (призначена) після її об
рання до цього органу та звільнення за пунк
том 5 статті 36 КЗпП з попередньої роботи, так
і без звільнення її від своїх виробничих чи служ
бових обов’язків, передбачених трудовим догово
ром відповідно до статей 21, 24, 139, 142 КЗпП.
В останньому випадку для такої особи важ
ливими є гарантії щодо запобігання її можливо
му звільненню, у т. ч. незаконному, за ініціативи
роботодавця, адже інколи трапляються ви
падки, що роботодавцю може «не подобатися»
діяльність його працівника як члена виборного
органу профспілки. Але при цьому йому слід
враховувати норми частини третьої статті 252
КЗпП, згідно з якими звільнення:
z zчленів виборного профспілкового орга
ну підприємства, установи, організації (у т. ч.
структурних підрозділів);
z zйого керівників;
z zпрофспілкового представника (там,
де не обирається виборний орган професій
ної спілки);
крім випадків додержання загального поряд
ку, допускається за наявності попередньої
згоди:
z zвиборного органу, членами якого вони
є, а також
z zвищого виборного органу цієї профе
сійної спілки (об’єднання професійних спілок).
Крім того, відповідні гарантії щодо утруд
нення звільнення таких осіб передбачені
не лише під час здійснення ними повноважень
у виборних органах профспілки, а й протягом
певного часу після припинення цих повнова
жень, адже трапляються випадки, коли в робо
тодавця може виникнути бажання «помститися»
за колишню не досить «приємну» для нього
профспілкову активність деяких працівників.
Зокрема, частиною четвертою статті 252 КЗпП
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передбачено, що звільнення з ініціативи власни
ка або уповноваженого ним органу працівників,
які обиралися до складу профспілкових органів
підприємства, не допускається протягом року
після закінчення строку, на який обирався цей
склад. Разом з цим зазначене обмеження щодо
звільнення не застосовується в разі:
z zповної ліквідації підприємства;
z zвиявленої невідповідності працівни
ка займаній посаді або виконуваній роботі
у зв’язку зі станом здоров’я, що перешкоджає
продовженню роботи;
z zвчинення працівником дій, за які законом
передбачена можливість звільнення з роботи чи
служби.
Також зазначена гарантія щодо можливого
звільнення не надається працівникам у разі
дострокового припинення повноважень у цих
органах:
z zу зв’язку з неналежним виконанням своїх
обов’язків;
z zза власним бажанням, за винятком ви
падків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.
Слід також зазначити, що попередня зго
да виборного профспілкового органу, членом
якого є працівник, потрібна не лише в разі його
звільнення. Згідно з частиною другою статті 252
КЗпП вона потрібна і в деяких інших випадках
дій роботодавця стосовно цього працівника,
зокрема, в разі:
z zзміни умов трудового договору;
z zзміни оплати праці;
z zпритягнення до дисциплінарної відпо
відальності.

Гарантії щодо участі
в профспілковій діяльності
Працівнику, якого було обрано членом ви
борного органу профспілки і якого при цьому
не було звільнено від виконання його виробни
чих чи службових обов’язків, передбачених його
трудовим договором, досить важко поєднувати
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свої робочі обов’язки та громадську діяльність
у складі обраних органів профспілки.
Тож таким працівникам частинами шостою
та сьомою статті 252 КЗпП передбачені відпо
відні гарантії з метою полегшення поєднання по
садових (робочих) обов’язків із профспілковою
діяльністю. Зокрема, зазначається, що членам
виборних профспілкових органів, не звільненим
від виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним до
говором, вільний від роботи час із збереженням
середньої заробітної плати для:
z zучасті в консультаціях і переговорах;
z zвиконання інших громадських обов’язків
в інтересах трудового колективу;
z zучасті в роботі виборних профспілкових
органів, але не менш як дві години на тиждень.
Крім того, зазначеним працівникам на час
профспілкового навчання надається додаткова
відпустка тривалістю до шести календарних
днів із збереженням середньої заробітної плати
за рахунок роботодавця.
Також частиною восьмою статті 252 КЗпП
передбачено пільги соціального характеру для
таких працівників. Зокрема, зазначається, що
для працівників, обраних до складу виборних
органів профспілкової організації, що діє на під
приємстві:
z zзберігаються соціальні пільги та зао
хочення, встановлені для інших працівників
за місцем роботи відповідно до законодавства;
z zможуть надаватися на підприємстві
за рахунок його коштів додаткові пільги, якщо
це передбачено колективним договором.

Обмеження гарантій
Зауважимо, що розглянуті вище гарантії
згідно із статтею 252 КЗпП для осіб, обраних
до профспілкових органів, стосовно особ
ливостей притягнення до дисциплінарної від
повідальності та звільнення згідно з частиною
дев’ятою статті 252 КЗпП не поширюються на:
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членам виборних профспілкових
органів, не звільненим від виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених
колективним договором, вільний
від роботи час із збереженням
середньої заробітної плати
z zпрокурорів;
z zполіцейських і працівників Національної
поліції;
z zпрацівників Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань України, На
ціонального антикорупційного бюро України;
z zпрацівників органів, що здійснюють
контроль за додержанням податкового за
конодавства.

Права членів виборних органів
профспілок
Крім надання членам виборних органів
профспілок певних гарантій, переважно со
ціального характеру, під час здійснення ними
своїх повноважень, а також протягом деякого
часу у відповідних випадках після їх припинен
ня, законодавством передбачені й певні права
для таких осіб для ефективного здійснення
ними своїх повноважень. Зокрема, зазначе
ні права перелічені в статті 248 КЗпП, якою
передбачено, що для реалізації повноважень
профспілок, встановлених Законом № 1045,
члени виборних органів профспілкових ор
ганізацій підприємств, вищих профспілкових
органів, а також повноважні представники цих
органів мають право:
z zбезперешкодно відвідувати та огляда
ти місця роботи на підприємстві, в установі,
організації, де працюють члени профспілок;
z zвимагати й одержувати від власника або
уповноваженого ним органу, іншої посадової
особи відповідні документи, відомості та пояс
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нення щодо умов праці, виконання колективних
договорів, додержання законодавства про пра
цю та соціально-економічних прав працівників;
z zбезпосередньо звертатися в усній або
письмовій формі до власника або уповно
важеного ним органу, посадових осіб з проф
спілкових питань;
z zперевіряти роботу закладів торгівлі,
громадського харчування, охорони здоров’я,
дитячих закладів, гуртожитків, транспортних
підприємств і підприємств побутового обслу
говування, що належать або надають послуги
підприємству, установі, організації, в яких пра
цюють члени профспілок;
z zрозміщувати власну інформацію у при
міщеннях і на території підприємства, установи,
організації в доступних для працівників місцях;
z zперевіряти розрахунки з оплати праці
та державного соціального страхування, ви
користання коштів на соціальні й культурні
заходи та житлове будівництво.
Також відповідно до статті 249 КЗпП ро
ботодавець зобов’язаний сприяти створен
ню належних умов для діяльності первинних
профспілкових організацій, що діють на під
приємстві, у т. ч. у порядку, передбаченому
колективним договором, повинен надати для
роботи виборного профспілкового органу
та проведення зборів працівників, які є чле
нами професійної спілки, приміщення з усім
необхідним обладнанням, зв’язком, опален
ням, освітленням, прибиранням, транспортом,
охороною.

Обов’язки й повноваження членів
виборних органів профспілок
Що стосується повноважень та/або обов’язків
членів виборного органу профспілки, то законо
давством окремо вони не визначені й на практиці
встановлюються відповідно до статуту (поло
ження) конкретної профспілкової організації
або інших її документів: наприклад, у посадових
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інструкціях членів виборних органів профспілок,
якщо вони працюють у них на штатних посадах.
Можливість введення до штатних розписів проф
спілкових органів відповідних посад передбачена
і КП, який, зокрема, містить:
z zпрофесійне угруповання 1142.1 «Вищі
посадові особи професійних спілок» та
z zпрофесійну назву роботи «Вища поса
дова особа (голова, співголова, президент, ві
це-президент, генеральний секретар, секретар)
професійної спілки» з кодом КП 1142.1.
Крім того, від відповідних узагальнених про
фесійних назв робіт згідно з приміткою 2 додат
ка В до КП можна утворювати розширені назви
посад для членів виборних органів, наприклад:
z zголова комітету (код КП 1239) → голова
профспілкового комітету (код КП 1239);
z zінструктор з організаційно-масової ро
боти (код КП 3439) → інструктор з організацій
но-масової роботи профспілки (код КП 3439).
Також під час визначення конкретних
обов’язків та/або повноважень членів вибор
ного органу профспілки в посадових інструк
ціях у пригоді стане і стаття 247 КЗпП, якою
передбачено повноваження виборного органу
первинної профспілкової організації на підприємстві:
z zукладати й контролювати виконання
колективного договору, звітувати про його
виконання на загальних зборах трудового ко
лективу, звертатися з вимогою до відповідних
органів про притягнення до відповідальності
посадових осіб за невиконання умов колек
тивного договору;
z zразом з роботодавцем вирішувати питан
ня запровадження, перегляду та змін норм праці;
z zразом з роботодавцем вирішувати пи
тання оплати праці працівників, форм і систем
оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем
посадових окладів, умов запровадження та роз
мірів надбавок, доплат, премій, винагород та ін
ших заохочувальних, компенсаційних виплат;
z zразом з роботодавцем вирішувати питан
ня робочого часу і часу відпочинку, погоджу
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вати графіки змінності та надання відпусток,
запровадження підсумованого обліку робочого
часу, давати дозвіл на проведення надурочних
робіт, робіт у вихідні дні тощо;
z zразом з роботодавцем вирішувати пи
тання соціального розвитку підприємства, по
ліпшення умов праці, матеріально-побутового,
медичного обслуговування працівників;
z zбрати участь у вирішенні соціально-еко
номічних питань, визначенні та затвердженні
переліку та порядку надання працівникам
соціальних пільг;
z zбрати участь у розробленні правил внут
рішнього трудового розпорядку підприємства;
z zпредставляти інтереси працівників за їх
дорученням під час розгляду індивідуальних
трудових спорів та в колективному трудовому
спорі, сприяти його вирішенню;
z zприймати рішення про вимогу до робо
тодавця розірвати трудовий договір (контракт)
з керівником підприємства, якщо він порушує
Закон № 1045, законодавство про працю, ухи
ляється від участі в переговорах щодо укладен
ня або зміни колективного договору, не ви
конує зобов’язань за колективним договором,
допускає інші порушення законодавства про
колективні договори;
z zнадавати згоду або відмовляти в надан
ні згоди на розірвання трудового договору
з ініціативи роботодавця з працівником, який
є членом професійної спілки, що діє на під
приємстві, у випадках, передбачених законом;
z zбрати участь у розслідуванні нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій,
у роботі комісії з питань охорони праці;
z zздійснювати громадський контроль
за виконанням роботодавцем законодавства
про працю та про охорону праці, за забезпечен
ням на підприємстві безпечних та нешкідливих
умов праці, виробничої санітарії, правильним
застосуванням установлених умов оплати праці,
вимагати усунення виявлених недоліків;
z zздійснювати контроль за підготовкою
та поданням роботодавцем документів, необ
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роботодавець зобов’язаний сприяти створенню належних умов для
діяльності первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві
хідних для призначення пенсій працівникам
і членам їх сімей;
z zздійснювати контроль за наданням пен
сіонерам та особам з інвалідністю, які до ви
ходу на пенсію працювали на підприємстві,
права користування нарівні з його працівни
ками наявними можливостями щодо медич
ного обслуговування, забезпечення житлом,
путівками до оздоровчих і профілактичних
закладів та іншими соціальними послугами
й пільгами згідно із статутом підприємства
та колективним договором;
z zпредставляти інтереси застрахованих
осіб у комісії із соціального страхування,
направляти працівників до санаторіїв, про
філакторіїв і будинків відпочинку, туристич
них комплексів, баз та оздоровчих закладів
на умовах, передбачених колективним до
говором або угодою, перевіряти стан органі
зації медичного обслуговування працівників
та членів їхніх сімей;
z zвизначати разом із роботодавцем від
повідно до колективного договору розмір
коштів, що будуть спрямовані на будівницт
во, реконструкцію, утримання житла, вести
облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, розподіляти в установленому
законодавством порядку житлову площу в бу
динках, споруджених за кошти або за участю
підприємства, установи, організації, а також
житлову площу, що надається власникові
в розпорядження в інших будинках, здій
снювати контроль за житлово-побутовим
обслуговуванням працівників;
z zпредставляти інтереси працівників
підприємства-боржника в ході процедури
банкрутства. 
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Микола Постернак,

експерт з питань соціального страхування

Перевірки роботодавців

Фондом соціального страхування
Після призначення та виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах або надання
інших соціальних виплат перед роботодавцем нерідко постає
питання щодо того, чи правильно обчислено й надано такі
виплати та чи не застосують до підприємства штрафні санкції
за нецільове використання коштів Фонду соціального
страхування України. Тож у статті розглянемо, за яких умов
та на підставі яких нормативно-правових актів перевіряється
цільове використання коштів ФССУ, а також порядок планування
та проведення перевірок, їх види та строки тощо

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
z zЗакон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
z zЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
z zЗакон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тим
часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р.
№ 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240)*;
z zІнструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соці
ального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами
та процедуру оскарження, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 р. № 29 (далі — Інструкція № 29);
z zФонд соціального страхування України (далі — ФССУ);
z zФонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП).
* Згаданий Закон втратив чинність.
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Порядок проведення перевірок
Статтею 10 Закону № 1105 передбаче
но, що ФССУ має право, зокрема:
z zперевіряти достовірність відомостей,
поданих роботодавцем для отримання коштів
ФССУ, дотримання порядку використання
роботодавцем виділених йому коштів ФССУ
та зупиняти виплати з ФССУ в разі відмо
ви або перешкоджання з боку роботодавця
в проведенні перевірки, виявлення фактів
подання ним ФССУ недостовірних відомос
тей або порушення порядку використання
роботодавцем коштів ФССУ;
z zотримувати необхідні пояснення (у т. ч.
у письмовій формі) з питань, що виникають
під час перевірки;
z zнакладати й стягувати фінансові санкції
та адміністративні штрафи, передбачені за
коном за порушення вимог Закону № 1105.
Порядок проведення робочими органами
ФССУ перевірок роботодавців, які виплачува
ли матеріальне забезпечення та користувалися
соціальними послугами за рахунок коштів
ФССУ, а також порядок ухвалення рішень
за результатами перевірок та процедура їх
оскарження регламентується Інструкцією
№ 29, яку розроблено відповідно до Закону
№ 2240 та Закону № 2464. Згідно з розді
лом VII «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону № 1105 Інструкція № 29 на сьогодні
є чинною.
Пунктом 1.3 Інструкції № 29 передба
чено, що роботодавців перевіряють щодо
правильності використання коштів ФССУ.
Таким чином, інші аспекти їх господарської
діяльності робочі органи ФССУ не мають пра
ва перевіряти.
У період з 2001 р. до 2010 р. включно
робочі органи ФССУ перевіряли не лише
правильність використання коштів ФССУ,
а й своєчасність і повноту сплати внесків
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. На той час процедура проведен
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ня перевірок щодо використання коштів ФССУ
регламентувалася Інструкцією про порядок
проведення ревізій та перевірок по коштах
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, затвердженою поста
новою правління ФСС з ТВП від 19 вересня
2001 р. № 38, яка на сьогодні втратила чин
ність.
З 1 січня 2011 р., а саме з часу набуття
чинності Законом № 2464, систему взаємо
розрахунків між ФССУ і роботодавцями було
змінено, однак зобов’язання ФССУ перед ро
ботодавцями, а також роботодавців перед
ФССУ, що виникли до 31 грудня 2010 р., за
лишилися.
Згідно з пунктом 1.4 Інструкції № 29 на пері
од до повного стягнення заборгованості зі спла
ти страхових внесків на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тим
часовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, і сум штрафних санк
цій, нарахованих та/або не сплачених у період
до 31 грудня 2010 р., у т. ч. нарахованих внесків,
строк сплати яких на 1 січня 2011 р. не настав,
і відповідних штрафних санкцій за органами
ФССУ зберігаються повноваження щодо конт
ролю за правильністю нарахування, своєчас
ністю сплати страхових внесків, застосування
фінансових санкцій, якими ФССУ був наділе
ний до набуття чинності Законом № 2464 (до
датково див. листи Виконавчої дирекції ФСС
з ТВП від 31 березня 2011 р. № 01-16-707 та від
17 травня 2011 р. № 01-16-1181).
Частиною другою статті 30 Закону № 2240
(у редакції, чинній до 1 січня 2011 р.) було
передбачено, що не сплачені в строк страхові
внески, пеня та штраф стягують у дохід ФСС
з ТВП (нині ФССУ) із страхувальника в без
спірному порядку. Строк давності в разі їх
стягнення не застосовується.
У статті надалі ми вживатимемо терміни від
повідно до пункту 1.5 Інструкції № 29, а саме:
z zакт перевірки — документ, який склада
ють в установленому законодавством порядку
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посадові особи робочого органу Фонду*, що
проводили перевірку. У ньому фіксують факт
проведення перевірки та її результати;
z zперевірка — форма документального
контролю фінансової діяльності роботодав
ця щодо дотримання вимог законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням;
z zпланова перевірка — перевірка, перед
бачена в плані-графіку контрольно-ревізійної
роботи робочого органу Фонду;
z zпозапланова перевірка — перевірка,
не передбачена в плані-графіку контрольноревізійної роботи робочого органу Фонду.
Її проводять за наявності підстав, визначених
Інструкцією № 29;
z zпосадова особа робочого органу Фонду — спеціаліст органу Фонду, який проводить
перевірки роботодавця;
z zрішення про застосування фінансових
санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду — обов’язковий для виконання письмовий
документ за підписом керівника органу Фонду
(його заступника), в якому фіксують факт не
своєчасного повернення коштів Фонду та фі
нансових санкцій або повернення їх не в пов
ному обсязі, із відповідним розрахунком та від
повідно до вимог законодавства;
z zрішення про повернення коштів Фонду
та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності —
обов’язковий для виконання письмовий до
кумент за підписом керівника робочого органу
Фонду (його заступника), підготовлений на під
ставі акта перевірки та відповідно до вимог
законодавства.
* У визначеннях термінів під «Фондом» мається на увазі
ФССУ.
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Загальні вимоги до здійснення
контролю органами ФССУ
Посадові особи робочих органів ФССУ
проводять перевірки за місцем розташування
роботодавця. Водночас останній може пода
ти пропозицію щодо проведення перевірки
в приміщенні органу ФССУ. Вона буде задо
волена за умови, що він надасть усі потрібні
документи для проведення перевірки. Деталь
ний перелік відомостей, які перевіряють під
час перевірки робочі органи ФССУ, наведено
в пункті 3.12 Інструкції № 29.
Згідно з пунктом 2.2 Інструкції № 29
до участі в перевірках залучають експертів
і спеціалістів з окремих питань інших під
приємств, установ і організацій незалежно
від форм власності (за їх згодою). Таких осіб
залучають у разі виявлення в процесі про
ведення перевірки питань, що впливають
на визначення правильності використання
страхових коштів, але виходять за межі по
вноважень робочих органів ФССУ. Наприклад,
для визначення правильності та правомір
ності оформлення трудових відносин між
працівником і роботодавцем, відповідності
встановленого працівнику розміру заробіт
ної плати тощо. Така потреба виникає в разі
виявлення шахрайських дій з боку робото
давця, який має на меті незаконно заволодіти
коштами ФССУ.
Пунктом 2.3 Інструкції № 29 передбаче
но, що робочі органи ФССУ здійснюють планові й позапланові перевірки. Їх проводять
у робочий час роботодавця, установлений
правилами внутрішнього трудового розпо
рядку, з відома керівника та в присутності
головного бухгалтера (бухгалтера) робото
давця або уповноваженої керівником особи.
Посадові особи робочого органу ФССУ вно
сять запис до журналу реєстрації перевірок,
який веде роботодавець (за наявності такого
журналу). Факт його ненадання роботодавцем
фіксують в акті перевірки.
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Увага!
Відсутність журналу реєстрації перевірок
не є підставою для застосування фінансових
і штрафних санкцій до роботодавця.
Відповідно до пункту 2.6 Інструкції № 29
посадова особа органу ФССУ, яка проводить
перевірку, ознайомлюється з відомостями, що
становлять комерційну таємницю та конфі
денційну інформацію, у разі якщо вони на
лежать до переліку питань, які підлягають
перевірці.

Планування, проведення
та види перевірок
Планові перевірки
Робочі органи ФССУ здійснюють планування
перевірок з урахуванням критеріїв, визначених
у пункті 3.3 Інструкції № 29, а саме:
z zнаявності (відсутності) витрат: тобто чи
використовувалися соціальні послуги та мате
ріальне забезпечення за рахунок коштів ФССУ;
z zнаявності (відсутності) заборгованості
за коштами ФССУ;
z zкількості працівників.
Роботодавців із чисельністю працівників
250 і більше осіб, за наявності витрат за кош
тами ФССУ, перевіряють щороку. Однак якщо
під час попередньої перевірки не виявлено
порушень щодо використання коштів ФССУ,
наступну перевірку таких роботодавців про
водять не раніше ніж через два роки після по
передньої.
Перевірки роботодавців із чисельністю
працівників від 25 до 249 осіб, за наявності
витрат за коштами ФССУ, проводять не рідше
одного разу на два роки. Якщо під час попе
редньої перевірки було встановлено, що по
рушення стосовно використання коштів ФССУ
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відсутні, наступну планову перевірку таких ро
ботодавців проводять не раніше ніж через три
роки після попередньої.
Роботодавців із чисельністю менше 25
осіб, за наявності витрат за коштами ФССУ,
перевіряють не рідше одного разу на три роки.
Якщо за результатами попередньої перевірки
не буде виявлено порушень щодо використан
ня коштів ФССУ, наступну планову перевірку
таких роботодавців проводять не раніше ніж
через чотири роки після попередньої (додат
ково див. лист ФСС з ТВП від 31 травня 2011 р.
№ 01-14-1444).
Робочі органи ФССУ письмово повідомляють роботодавця про проведення планової
перевірки не пізніше ніж за 10 календарних
днів до дня її проведення (форму повідомлення
про проведення перевірки наведено в додатку 1
до Інструкції № 29).
Повідомлення про проведення перевірки
надсилають роботодавцю рекомендованим лис
том чи телефонограмою або надають під підпис
керівнику чи головному бухгалтеру (бухгалтеру)
підприємства або уповноваженій керівником
особі. У повідомленні зазначають:
z zнайменування роботодавця;
z zнайменування органу ФССУ, який про
водить перевірку;
z zдати початку та закінчення перевірки.
На проведення кожної перевірки посадо
вій особі робочого органу ФССУ видають на
правлення за формою, наведеною в додатку 2
до Інструкції № 29, яке пред’являється перед
початком перевірки керівнику страхуваль
ника або уповноваженій ним особі разом
із службовим посвідченням. Копію направ
лення вручають керівнику страхувальника або
уповноваженій керівником особі з відміткою
про отримання. Якщо в перевірці бере участь
кілька посадових осіб робочого органу ФССУ,
то направлення видають керівнику групи із за
значенням посад, прізвищ, імен та по батькові
всіх посадових осіб цього органу, які беруть
участь у перевірці.
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Увага!
Згідно з пунктом 3.5 Інструкції № 29 якщо
посадова особа робочого органу Фонду (тобто
ФССУ. — Прим. ред.) не пред’явила направлення, роботодавець має право не допустити
її до проведення перевірки.
У разі відмови роботодавця від проведення
планової або позапланової перевірки посадо
ві особи органу ФССУ складають у довільній
формі акт про відмову від допуску до перевірки, який вручають керівнику чи головному
бухгалтеру (бухгалтеру) або уповноваженій
керівником особі під підпис або направляють
рекомендованим листом. Зазначений акт орга
нами ФССУ направляється до правоохоронних
та контролюючих органів з метою проведення
спільної перевірки.

Позапланові перевірки
Про проведення позапланової перевірки роботодавця попередньо не повідомляють, однак
її проводять за наявності підстав, чітко визна
чених у пункті 3.6 Інструкції № 29, а саме:
а) подання роботодавцем письмової заяви
до відповідного робочого органу Фонду* про
проведення перевірки за його бажанням;
б) виявлення невідповідності між даними, за
значеними в документах обов’язкової звітності
та заявах-розрахунках, поданих роботодавцем
до органу Фонду;
в) виявлення за результатами аналізу ста
тистичних даних, даних, зазначених у звітності
або заяві-розрахунку роботодавця щодо вико
ристання коштів Фонду, перевищення розміру
середньоденної допомоги по тимчасовій непра
цездатності, вагітності та пологах над розміром
середньоденної заробітної плати. Додана до за

яви-розрахунку пояснювальна записка може
вплинути на ухвалення рішення про проведення
перевірки (додатково див. лист Міністерства со
ціальної політики України від 23 грудня 2011 р.
№ 472/18/99-11);
г) виявлення під час перевірки в іншого ро
ботодавця фактів, що свідчать про порушення
вимог законодавства, які вплинули або можуть
вплинути на виплату матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг;
ґ) звернення фізичних та юридичних осіб про
порушення роботодавцем законодавства з пи
тань, що належать до компетенції органів Фон
ду; подання страхувальником у встановленому
порядку скарги про порушення законодавства
посадовими особами органу Фонду під час про
ведення планової чи позапланової перевірки або
скарги на рішення органу Фонду;
д) неподання роботодавцем в установлений
термін звітності до органу Фонду без поважних
причин, а також письмових пояснень про при
чини, які перешкоджали поданню такої звітності;
е) порушення процедури реорганізації чи при
пинення юридичної особи, закриття її відокрем
леного підрозділу, припинення діяльності суб’єкта
малого підприємництва, порушення провадження
у справі про визнання банкрутом страхувальника
або подання заяви про зняття його з обліку;
є) на вимогу правоохоронних органів або
за рішенням суду.

Увага!
Під час проведення позапланових перевірок
відповідно до підпунктів «б», «в», «г», «ґ», «є»
з’ясовують лише ті питання, потреба в перевірці
яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, із зазначенням підстави для направлення
на проведення такої перевірки. Згідно з підпунктами «а», «д», «е» можуть виконуватися
перевірки всього комплексу питань, які перевіряють у страхувальника (п. 3.7 Інструкції № 29).

* Тут і нижче в переліку підстав під Фондом мається на увазі
ФССУ.
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Строки проведення перевірок
Тривалість перевірки встановлюють
з урахуванням обсягу робіт, які належить
виконати під час її проведення, та кількіс
ного складу посадових осіб робочого ор
гану ФССУ. При цьому строк проведення
планової перевірки роботодавця не може
перевищувати 15 робочих днів, а робото
давців — суб’єктів малого підприємництва —
п’яти робочих днів.
Строк проведення позапланової перевірки роботодавця не може перевищувати
10 робочих днів, а суб’єктів малого підпри
ємництва — двох робочих днів.
У разі виявлення під час проведення пере
вірки роботодавця порушень вимог законо
давства, які вплинули або можуть вплину
ти на виплату матеріального забезпечення
та надання соціальних послуг, виникнення
потреби у зверненні до відповідних органів,
або проведення перевірок на інших підпри
ємствах, в установах, організаціях, пов’язаних
зі сплатою та використанням коштів ФССУ
роботодавцем, неналежного ведення бух
галтерського обліку (з порушенням вимог
законодавства), що унеможливлює прове
дення перевірки, її призупиняють (додатково
див. лист ФСС з ТВП від 2 червня 2011 р.
№ 04-29-1466).
Призупинення планової чи позапланової
перевірки оформляють наказом керівника
робочого органу ФССУ на підставі доповід
ної записки керівника контрольно-ревізій
ної групи (посадової особи) цього органу,
який очолював перевірку, з викладенням
об’єктивних причин її призупинення. У наказі
обов’язково зазначають причини призупи
нення перевірки, дату, з якої її призупинено,
та обставину, після настання якої таку пере
вірку продовжують.
Повідомлення про призупинення перевір
ки протягом трьох робочих днів надсилають
роботодавцю рекомендованим листом або
вручають особисто керівнику чи уповноваже
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ній керівником особі під підпис. Після отри
мання даних, потреба в яких була підставою
для призупинення перевірки, її продовжують
з урахуванням загальних термінів її проведен
ня, про що робочі органи ФССУ повідомляють
роботодавця.

Що перевіряють робочі органи ФССУ
У процесі проведення перевірки переві
ряють:
z zздійснення заходів щодо усунення по
рушень, виявлених попередніми перевірками;
z zстан заборгованості за страховими
коштами;
z zповноту та своєчасність сплати й по
вернення страхових коштів роботодавцем;
z zправомірність призначення й виплати
матеріального забезпечення працівникам;
z zправильність обчислення середньо
денної заробітної плати, з якої розраховують
суми матеріального забезпечення працівни
кам;
z zправомірність замовлення та вико
ристання страхових коштів, які надійшли від
робочих органів ФССУ;
z zправомірність видачі й використання
путівок на санаторно-курортне лікування
працівниками та членами їх сімей, правиль
ність ведення їх обліку, своєчасність сплати
часткової вартості путівок;
z zдотримання вимог нормативно-право
вих актів ФССУ щодо оздоровлення та поза
шкільного обслуговування дітей;
z zправильність складання звітності щодо
використання коштів ФССУ та своєчасність
її подання до його органів;
z zроботу комісії (уповноваженого) із со
ціального страхування роботодавця;
z zвідповідність даних бухгалтерського
обліку даним звітності щодо використання
коштів ФССУ та даним статистичної звіт
ності.
Продовження в наступному номері
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Микола Постернак,

експерт з питань соціального страхування

Комісія із соціального
страхування по-новому
Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
z zЗакон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
z zПоложення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування України від
19 липня 2018 р. № 13 (далі — Положення № 13);
z zПоложення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації
із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25
(далі — Положення № 25);
z zФонд соціального страхування України (далі — ФССУ).

К

омісія (уповноважений) із соціаль
ного страхування (далі — комісія)
виконує свої функції відповідно
до Положення № 13, яке набрало
чинності 27 липня 2018 р. Відповідно з цієї ж
дати втратила чинність постанова правління
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності від 23 червня 2008 р.
№ 25, якою було затверджено Положення
№ 25, яким повноваження згаданої комі
сії визначалися раніше. Отже, починаючи
з 27 липня 2018 р. комісія має діяти поновому.
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Як визначено частиною третьою статті 30
Закону № 1105 рішення про призначення мате
ріального забезпечення та надання соціальних
послуг приймається комісією, що створюється
(обирається) на підприємстві, в установі, орга
нізації, до складу якої входять представники
адміністрації підприємства, установи, органі
зації та застрахованих осіб (виборних органів
первинної профспілкової організації (проф
спілкового представника) або інших органів,
які представляють інтереси застрахованих осіб),
або фізичною особою — підприємцем, особою,
яка провадить незалежну професійну діяльність.
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У той же час комісія контролює правильність
нарахування і своєчасність виплати матеріаль
ного забезпечення, приймає рішення про від
мову в його призначенні, припинення виплати
матеріального забезпечення (повністю або част
ково), розглядає підстави і правильність видачі
листків непрацездатності та інших документів,
які є підставою для надання матеріального за
безпечення та соціальних послуг.
Тому без відповідного рішення комісії най
маному працівнику не можуть бути надані такі
види матеріального забезпечення та соціальних
послуг:
z zдопомога по тимчасовій непрацездатнос
ті (включаючи допомогу по догляду за хворою
дитиною);
z zдопомога по вагітності та пологах;
z zдопомога на поховання (крім поховання
пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли
від нещасного випадку на виробництві);
z zоплата лікування в реабілітаційних від
діленнях санаторно-курортного закладу після
перенесених захворювань і травм.
Тобто комісія виконує ключову роль у ви
рішенні питання про призначення та надання
соціальних виплат. Тож далі розглянемо по
рядок створення та роботи цього органу.

Порядок створення комісії
Пунктом 1.9 Положення № 13 передбаче
но, що на новоствореному підприємстві комісія
створюється (обирається) в місячний строк піс
ля державної реєстрації підприємства. Якщо ж
на підприємстві комісія вже створена та успіш
но функціонує, створювати її знову не потрібно,
однак на черговому її засіданні варто порушити
питання щодо набрання чинності Положенням
№ 13 та приведення у відповідність нормам
чинного законодавства документів, прийнятих
цією комісією, та тих, на підставі яких вона діє,
а саме внесення змін чи доповнень до наказу
про створення комісії.
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Зауважимо, що створювати нову комі
сію на тих підприємствах, на яких вона вже
утворена, не потрібно хоча б тому, що норми
Положення № 13 майже не відрізняються від
норм Положення № 25, а затвердження ново
го положення про комісію пояснюється злит
тям у 2017 р. Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності та Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
України, в результаті чого було утворено ФССУ.
За таких умов нормативно-правові акти, що
були затверджені правлінням згаданих фондів,
потребують внесення до них змін або викла
дення в новій редакції. Але нормативно-правові
та розпорядчі акти згаданих фондів, до яких
зміни ще не були внесені та які ще не викладені
в новій редакції, згідно з пунктом 9 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
№ 1105 діють до затвердження відповідних
рішень ФССУ.
Комісія створюється та діє на паритетних
засадах. До її складу члени делегуються ро
ботодавцем та представником застрахованих
осіб (найманих працівників). Важливо зазна
чити, що на підприємствах з чисельністю 15
працівників і менше на загальних зборах тру
дового колективу обирається уповноважений
із соціального страхування, а за чисельнос
ті застрахованих осіб понад 15 працівників
створюється комісія. Уповноважений, так
само як і комісія, виконує свої повноваження
відповідно до Положення № 13 та керується
у своїй роботі іншими нормативно-правовими
актами, що визначають механізм призначен
ня, обчислення та надання соціальних виплат
(п. 1.4 Положення № 13).
Члени комісії делегуються до її складу в рів
ній кількості від адміністрації підприємства
та трудового колективу. Як правило, в ролі
представника трудового колективу виступає
профспілкова організація підприємства, а за її
відсутності — інший уповноважений орган, який
представляє інтереси найманих працівників.
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Комісія правомочна приймати
рішення за наявності на засіданні
більше половини її членів за умови
присутності представника кожної сторони
У той же час якщо на підприємстві діє
кілька профспілкових організацій, делегу
вання членів комісії від найманих працівників
провадиться об’єднаним представницьким
органом, який створюється цими профспіл
ковими організаціями за ініціативою однієї
з профспілок. До того ж профспілка, що від
мовилася від участі в представницькому орга
ні, не представляє інтереси найманих праців
ників під час вирішення питань матеріального
забезпечення за загальнообов’язковим дер
жавним соціальним страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності.
При цьому не слід створювати занадто
велику комісію, адже якщо її членів буде за
багато, можуть виникнути проблеми з прий
няттям рішень. Так, пунктом 4.1 Положення
№ 13 передбачено, що комісія правомочна
приймати рішення за наявності на засіданні
більше половини її членів за умови присут
ності представника кожної сторони. Відпо
відно, якщо комісія буде завеликою, існує
ймовірність того, що певна частина її членів
перебуватиме у відпустці чи відрядженні,
буде відсутня у зв’язку з тимчасовою непра
цездатністю або з інших причин та не змо
же бути присутньою на засіданні комісії,
через що жодного рішення вона прийняти
не зможе.
Разом з цим не слід створювати комісію,
до складу якої входитиме невелика кількість
членів, оскільки вони не зможуть опрацювати
значний обсяг звернень з приводу призначен
ня допомоги по тимчасовій непрацездатності,
допомоги по вагітності та пологах та інших
видів матеріального забезпечення та соці
альних послуг. Отже, створювати комісію
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необхідно виважено, враховуючи кількість
найманих працівників.
Бажано, щоб до комісії як її члени були де
леговані представник бухгалтерії, відділу кадрів
та профспілкової організації, оскільки саме ці
фахівці якнайкраще орієнтуються в питаннях
призначення, обчислення та надання соціальних
виплат. Сторонами, що висувають своїх пред
ставників у члени комісії, не лише визначається
їх кількість, а й строк повноважень.
Досить важливим у разі встановлення стро
ку повноважень членів комісії є забезпечення
її ефективної роботи, адже якщо, наприклад,
визначити, що строк повноважень членів комісії
спливає одночасно із завершенням календар
ного року, процес призначення та надання со
ціальних виплат буде фактично паралізованим
до того часу, поки в новому календарному році
збереться трудовий колектив, будуть делеговані
та затверджені нові члени комісії.
Відповідно в разі встановлення строку по
вноважень членів комісії бажано визначити
не строк, а умови, за яких вони можуть бути
позбавлені цих повноважень. Серед таких умов,
зокрема, неналежне виконання обов’язків, три
вала відпустка на кшталт відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного або
шестирічного віку, звільнення з роботи тощо.
У разі вибуття члена з комісії сторона, від якої
його було делеговано, висуває нового канди
дата, завдяки чому комісія працюватиме без
жодних перешкод.
Рішення про делегування членів до комісії
оформлюються: роботодавцем — його наказом
або іншим розпорядчим документом, пред
ставником найманих працівників — постано
вою виборного органу профспілкової органі
зації (об’єднаного представницького органу
профспілкових організацій) або відповідним
рішенням іншого уповноваженого органу, який
представляє інтереси застрахованих осіб (п. 1.3
Положення № 13).
У той же час на підприємствах, де нара
хування та виплата заробітної плати, а також
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виплата матеріального забезпечення із со
ціального страхування здійснюються в його
структурних підрозділах, комісії створюються
винятково в цих підрозділах. А на підпри
ємствах, де нарахування та виплата заробіт
ної плати, а також виплата матеріального
забезпечення із соціального страхування
відбуваються централізовано, створюється
центральна комісія підприємства. Відповід
но в структурних підрозділах підприємства,
дочірніх підприємствах тощо, що розміщені
в іншій місцевості, проте не нараховують за
робітної плати, не призначають та не обчис
люють соціальних виплат, комісії створювати
немає сенсу.
Для ефективної роботи комісії та з метою
своєчасного й правильного надання соці
альних виплат за рішенням комісії з числа
її членів можуть створюватися робочі групи
(призначатися представник/представники)
для виконання роботи щодо призначення
матеріального забезпечення, вжиття заходів
щодо зниження рівня захворюваності на під
приємстві, проведення оздоровчих заходів
та за іншими напрямами страхової діяльності.
Комісія підзвітна роботодавцю та пред
ставнику застрахованих осіб, а її робота
в установленому порядку підлягає переві
рці робочими органами виконавчої дирекції
ФССУ або його відділеннями. Роботодавець
та представник найманих працівників мають
сприяти роботі комісії шляхом створення
необхідних умов для її ефективної діяльності,
а саме надають приміщення з відповідним
обладнанням для проведення її засідань, за
безпечують відповідними інформаційними
та довідковими матеріалами, а також додер
жуються певних умов оплати праці за місцем
їх роботи.
Загалом, члени комісії виконують роль
аудиторів, які перевіряють обґрунтованість
та правильність надання соціальних виплат
і дбають, щоб до підприємства не були за
стосовані штрафні санкції з боку ФССУ за не
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члени комісії виконують роль
аудиторів, які перевіряють обґрунтованість та правильність надання соціальних виплат
цільове використання його коштів, а також
щоб у працівників не виникало підстав для
звернення до суду за захистом своїх прав
та законних інтересів через неправильно при
значені та/чи несвоєчасно надані соціальні
виплати тощо.

Порядок роботи комісії
Якщо члени комісії визначені та затвер
джені, розпочинається її робота. На першому
засіданні відкритим голосуванням обирається
її голова та його заступник. При цьому голо
ва комісії та заступник обираються з членів
комісії, висунутих різними представницькими
сторонами, та є відповідальними за неви
конання своїх повноважень перед комісією,
які можуть бути припинені за особистим
проханням за умови ухвалення відповідного
рішення більшістю членів комісії або за по
данням робочого органу виконавчої дирекції
ФССУ. Якщо ж член комісії з якихось причин
позбавляється своїх повноважень, сторона,
яку він представляє, має делегувати іншого
представника на строк повноважень комісії.
Після обрання голови комісії та його за
ступника вирішують питання щодо періодич
ності проведення засідань комісії, які, по суті,
є основною формою її роботи. Рішення про
періодичність та кількість засідань комісії
її члени приймають зважаючи на обсяги
практичної роботи. У той же час пунктом 4.1
Положення № 13 передбачено, що таких за
сідань має бути не менше двох на місяць.
Проте якщо працівники підприємства рідко
звертаються за отриманням страхових виплат,
комісії немає сенсу збиратися, до того ж від
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Члени комісії повинні брати
участь у її засіданнях особисто
та не мають права передавати
свої повноваження іншим працівникам підприємства
повідальності за недотримання періодичності
засідань комісії її члени не несуть.
Якщо ж наймані працівники підприємства
досить часто подають для оплати листки непра
цездатності або інші документи, що дають пра
во на отримання соціальних виплат, засідання
комісії необхідно проводити регулярно. Члени
комісії повинні брати участь у її засіданнях осо
бисто та не мають права передавати свої по
вноваження іншим працівникам підприємства.
Необхідно враховувати, що рішення комісії
є легітимними за умови наявності на засіданні
більше половини її членів. Комісія приймає рі
шення шляхом відкритого голосування, і воно
вважається ухваленим, якщо за нього проголо
сувала більшість присутніх на засіданні членів
комісії, а в разі рівного розподілу голосів голос
голови є вирішальним. Кожне засідання комісії
протоколюється.
Якщо на підприємстві діє не комісія, а упо
вноважений із соціального страхування, він
розглядає питання про надання матеріального
забезпечення найманим працівникам по мірі їх
надходження та подання необхідних документів
і за результатом їх розгляду приймає відповідні
рішення. Кожне рішення комісії або уповнова
женого в день його прийняття оформлюються
протоколом, форма якого наведена в додатку
до Положення № 13.

Повноваження комісії,
її права та обов’язки
Комісія має право:
z zотримувати від роботодавця відомості
щодо суми фінансування ФССУ для надання
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матеріального забезпечення найманим пра
цівникам. Так, комісія з’ясовує, чи дотримано
ФССУ положення частини першої статті 34
Закону № 1105, а саме чи робочі органи ФССУ
здійснюють фінансування страхувальників
протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Зазначена інформація
є корисною в тих випадках, коли найманий
працівник скаржиться, що допомога по тим
часовій непрацездатності не виплачена або
виплачена несвоєчасно;
z zотримувати від робочого органу ви
конавчої дирекції ФССУ або його відділення
безкоштовні консультації з питань застосування
законодавства про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування у зв’язку з тим
часовою втратою працездатності;
z zзвертатися за необхідності до робочих
органів виконавчої дирекції ФССУ або його
відділень з питань перевірки правильності ви
дачі та продовження листків непрацездатності
застрахованим особам підприємства. Питання
щодо правильності оформлення та заповнення
листків непрацездатності виникають досить
часто, тому ФССУ як орган, який контролює
правильність оформлення та видачі цих до
кументів, значно спростить роботу комісії;
z zперевіряти дотримання застраховани
ми особами режиму, визначеного лікарем
на період тимчасової непрацездатності. У разі
виникнення сумнівів стосовно того, чи справ
ді хворіє працівник та чи дотримується він
режиму, встановленого лікарем, члени комісії
можуть перевірити дотримання хворим режиму
самостійно;
z zзвертатися до робочих органів виконав
чої дирекції ФССУ або його відділень у разі спо
ру між комісією підприємства та роботодавцем
з питань надання матеріального забезпечення
застрахованим особам, а також у разі невико
нання роботодавцем рішень комісії (уповно
важеного). Реалізувавши це право в комісії
з’явиться вагомий аргумент для проведення
переговорів з роботодавцем;
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z zвносити до робочих органів виконавчої
дирекції ФССУ або його відділень пропозиції
щодо організації та удосконалення роботи
із соціального страхування на підприємствах.
При цьому комісія наділена не лише
правами, а й обов’язками. Зокрема, вона
зобов’язана:
z zприймати рішення про призначення ма
теріального забезпечення;
z zприймати рішення про відмову в при
значенні матеріального забезпечення, про
припинення його виплати (повністю або част
ково), розглядати підстави і правильність видачі
та заповнення листків непрацездатності та ін
ших документів, які є підставою для надання
матеріального забезпечення;
z zвживати заходів щодо своєчасного на
дання застрахованим особам матеріального
забезпечення за загальнообов’язковим дер
жавним соціальним страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності;
z zбрати участь у перевірках, що проводяться
на підприємстві робочими органами виконавчої
дирекції ФССУ з питань правильності викорис
тання страхових коштів, надавати контролюючим
органам необхідні документи та пояснення з пи
тань, що виникають під час перевірок;
z zвживати заходів з усунення виявле
них комісією (уповноваженим) підприємства
та контролюючими органами порушень з пи
тань надання матеріального забезпечення,
використання страхових коштів;
z zздійснювати контроль за правильним
нарахуванням і своєчасною виплатою мате
ріального забезпечення застрахованим осо
бам роботодавцем за рахунок коштів ФССУ
як за власною ініціативою, так і у зв’язку із звер
ненням застрахованих осіб.
Згідно зі статтею 32 Закону № 1105 доку
менти для призначення допомоги по тимчасо
вій непрацездатності, по вагітності та пологах
комісія має розглядати не пізніше 10 днів з дня
їх надходження. При цьому повідомлення про
відмову в призначенні допомоги із зазначенням
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комісія розглядає скарги працівників підприємства на її рішення
щодо надання матеріального
забезпечення за рахунок коштів
ФССУ, вживає заходів з вирішення
викладених у них питань
причин відмови та порядку оскарження вида
ється або надсилається заявникові не пізніше
п’яти днів після винесення комісією відповідно
го рішення. У той же час допомога на поховання
призначається не пізніше дня, що настає за днем
звернення. Відповідно членам комісії необхідно
слідкувати за дотриманням зазначених строків.
Під час обчислення розміру оплати за лист
ком непрацездатності враховується багато чин
ників, а саме:
z zчи застосовується обмеження суми со
ціальних виплат розміром однієї або двох
мінімальних заробітних плат (ст. 19, 26 Закону
№ 1105);
z zчи правильно визначено страховий стаж
працівника (ст. 24 Закону № 1105);
z zчи немає підстав для повної або частко
вої відмови в наданні соціальної виплати (ст. 23
Закону № 1105);
z zчи правильно обчислено розмір ма
теріального забезпечення (а саме чи згідно
з Порядком обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, за
твердженим постановою КМУ від 26 вересня
2001 р. № 1266).
Згідно зі статтею 32 Закону № 1105 най
маним працівникам допомога по тимчасовій
непрацездатності й по вагітності та пологах
надається в найближчий після дня призначення
допомоги строк, установлений для виплати
заробітної плати. У той же час допомога на поховання виплачується не пізніше наступного
робочого дня після отримання роботодавцем
коштів від ФССУ.
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Отже, член комісії як ніхто інший зможе
пояснити інспектору, чому соціальну виплату
призначено, обчислено та надано саме так,
а не інакше. Якщо допущено помилку і її не
можливо виправити, потрібно з’ясувати при
чини її виникнення, щоб запобігти такому в по
дальшому.
Разом з цим комісія розглядає скарги пра
цівників підприємства на її рішення щодо на
дання матеріального забезпечення за рахунок
коштів ФССУ, вживає заходів з вирішення ви
кладених у них питань тощо проводить на під
приємстві роз’яснювальну роботу й консультує
з питань надання матеріального забезпечення
за рахунок коштів ФССУ.
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Практика свідчить, що багато найманих
працівників не володіють інформацією про
можливість отримання соціальних виплат
та про умови їх надання й не користуються
ними. Як наслідок, вони скаржаться на по
ганий стан здоров’я тощо, що, у свою чергу,
призводить до низької ефективності роботи.
Тож від належного виконання комісією сво
їх функцій та обов’язків виграють усі. А саме
до роботодавця не будуть застосовані фінансові
санкції за неправильне призначення соціальних
виплат, адже комісія все перевірить та з’ясує,
а працівникам своєчасно надаватимуться со
ціальні виплати, оскільки комісія проконтролює
правильність їх обчислення та надання. 
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Євгеній Губа,

бухгалтер-експерт

Директор ТОВ

без заробітної плати:
можливо чи вже ні?

Полеміка щодо того, чи потрібно виплачувати директору, який є
власником підприємства, заробітну плату, якщо господарська
діяльність не здійснюється, триває впродовж усіх років незалежності
нашої країни. З одного боку, існують норми корпоративного права, які
реалізувати на практиці вкрай складно, з іншого — норми трудового
законодавства, згідно з якими слід нараховувати заробітну плату всім
працівникам, які виконали місячну норму праці. З ухваленням Закону
про ТОВ контролюючі органи, здається, отримали додаткові норми,
щоб відстоювати свою позицію. Про це далі в статті

Нормативно-правові акти до теми:
z zГосподарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
z zПодатковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
z zЗакон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про
оплату праці);
z zЗакон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р.
№ 1045-XIV (далі — Закон № 1045);
z zЗакон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого
2018 р. № 2275-VIII (далі — Закон про ТОВ).
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Практичні ситуації
На практиці виникають ситуації, коли директору
не нараховується заробітна плата, зокрема,
в таких найпоширеніших випадках:
z zякщо він є одноосібним засновником
(учасником) ТОВ. Така практика поширена,
якщо господарська діяльність на підприємстві
не ведеться, зокрема, в разі створення ТОВ для
подальшого продажу, а також у разі припинен
ня її ведення з будь-яких підстав (відсутність
роботи, контрактів тощо);
z zякщо він не є одноосібним учасником
ТОВ, його обрали (призначили) на посаду ке
рівника інші учасники. Такий випадок зазвичай
не поодинокий, якщо припиняється ведення
господарської діяльності (або навіть отримання
доходу);
z zновому директору-учаснику, в разі так
званого «продажу» ТОВ за документами, якщо
«старі» учасники знають, що це підприємство
не працюватиме.
Згадані ситуації виникають з двох основних
причин. По-перше, через відсутність повноцін
ного контролю з боку контролюючих органів,
адже перевіряються такі підприємства час від
часу. Утім, всі вони обліковуються в Державній
фіскальній службі України, інформація про
ненарахування заробітної плати директоруучаснику не є закритою, а навпаки, щомісячно
(щоквартально) підтверджується в картці об
ліку підприємства. Чим бізнес користується
повною мірою.
По-друге, чинне законодавство прописане
таким чином, що ТОВ має підстави для до
ведення своєї позиції. Утім, про все по черзі…

Можлива позиція підприємств
Свою позицію щодо ненарахування заробіт
ної плати підприємства аргументують, зазвичай,
таким: посаду директора обіймає засновник
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(учасник), найманих працівників немає, госпо
дарська діяльність не ведеться, тож доходів для
виплати заробітної плати немає. Підтверджен
ням правоти підприємств у цьому випадку стане
чинне законодавство. Так, статтею 1 Закону
про оплату праці визначено, що заробітною
платою є винагорода, обчислена, як правило,
в грошовому вираженні, яку за трудовим до
говором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності
й умов виконуваної роботи, професійно-діло
вих якостей працівника, результатів його праці
та господарської діяльності підприємства.
Джерелом коштів на оплату праці працівни
ків госпрозрахункових підприємств є частина
доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх
господарської діяльності (частина перша ст. 4
Закону про оплату праці).
Визначення терміна «господарська ді
яльність» міститься в господарському та по
датковому законодавстві. Так, згідно з час
тиною першою статті 3 ГКУ під господар
ською діяльністю слід розуміти діяльність
суб’єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва, спрямовану на виготовлення
та реалізацію продукції, виконання робіт чи
надання послуг вартісного характеру, що
мають цінову визначеність. Більш детальне
визначення цього терміна наведено в під
пункті 14.1.36 статті 14 ПКУ, згідно з яким
господарська діяльність — це діяльність осо
би, що пов’язана з виробництвом (виготов
ленням) та (або) реалізацією товарів, вико
нанням робіт, наданням послуг, спрямована
на отримання доходу і проводиться такою
особою самостійно та (або) через свої від
окремлені підрозділи, а також через будь-яку
іншу особу, що діє на користь першої особи,
зокрема за договорами комісії, доручення
та агентськими договорами.
Отже, якщо діяльність, пов’язана «з вироб
ництвом (виготовленням) та (або) реалізацією
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товарів, виконанням робіт, наданням послуг»,
спрямована на отримання доходу, підприєм
ством не ведеться, то відсутнє джерело коштів
на оплату праці працівників. Утім, хоча норма
частини першої статті 4 Закону про оплату
праці і справді є застарілою (але чинною!),
є інше чинне положення, згідно з яким праців
нику в обов’язковому порядку повинна нара
ховуватися та виплачуватися заробітна плата
не нижче мінімальної заробітної плати в разі
виконання місячної норми праці (ст. 95 КЗпП,
ст. 3 Закону про оплату праці). Нагадаємо, що
мінімальна заробітна плата є державною со
ціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств (установ,
організацій) усіх форм власності та господа
рювання й фізичних осіб, які використовують
працю найманих працівників, за будь-якою
системою оплати праці.
Тож виникає два ключових запитання: чи є
«працівником» засновник (учасник) ТОВ, який
сам себе призначив на цю посаду, бо «так ви
магає чинне законодавство формально»? Чи
виконує він місячну норму праці, якщо фак
тично господарська діяльність ТОВ не ведеться
(директор-засновник не підписує документів,
не з’являється на роботі).
Нагадаємо, що працівник — це фізична осо
ба, яка працює на підставі трудового договору
на підприємстві (в установі, організації) чи
у фізичної особи, яка використовує найману
працю (ст. 1 Закону № 1045). У свою чергу,
роботодавцем є власник підприємства (уста
нови, організації) незалежно від форми влас
ності, виду діяльності, галузевої належності
або уповноважений ним орган (керівник) чи
фізична особа, яка згідно із законодавством
використовує найману працю. Тобто відповід
но до наведених визначень маємо, що власник
як роботодавець має виплачувати заробітну
плату працівникові, тобто самому собі, що
нелогічно.
Утім, підприємство самостійно визначає
свою організаційну структуру, встановлює
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чисельність працівників і штатний розпис
(частина третя ст. 64 ГКУ). Для керівництва
господарською діяльністю підприємства влас
ник (власники) або уповноважений ним орган
призначає (обирає) керівника підприємства
(частина третя ст. 65 ГКУ). А в разі наймання
керівника підприємства з ним укладається до
говір (контракт), в якому визначаються строк
наймання, права, обов’язки та відповідальність,
умови його матеріального забезпечення, звіль
нення його з посади, інші умови наймання за по
годженням сторін (частина четверта ст. 65 ГКУ).
Нагадаємо, що трудовим договором, зокре
ма, є угода між працівником і власником під
приємства або уповноваженим ним органом,
за якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядку, а власник
підприємства або уповноважений ним орган
зобов’язується виплачувати працівнику заробітну
плату та забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою
сторін (частина перша ст. 21 КЗпП).
Як бачимо, розмежування праці власни
ка — засновника ТОВ та найманих працівників
очевидне. Інакше кажучи, в прямому розумінні
наведених визначень саме найманий керівник
підприємства, який працює на підставі трудо
вого договору (контракту), є його працівником.
Але ж якщо єдиний засновник підприємства
не наймає керівника на виконання норм час
тини четвертої статті 65 ГКУ, а стає ним сам
на виконання формальних вимог чинного за
конодавства, то факт укладення трудового
договору (контракту) й основного чинника
набуття статусу найманого працівника, якому б
мала нараховуватися заробітна плата, відсутній.
А призначення власником — засновником ТОВ
самого себе керівником підприємства обумов
лене лише вимогою чинного законодавства,
зокрема частиною третьою статті 65 ГКУ.
Підприємства також небезпідставно ствер
джують, що якщо господарська діяльність ними
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фактично не ведеться, то, відповідно, єдиним
директором — засновником місячна норма
праці не виконується. І підстав нараховувати
мінімальну заробітну плату немає.
Підсумовуючи вищенаведене, можемо зро
бити висновок, що для ненарахування заро
бітної плати керівнику ТОВ, який одночасно є
єдиним власником підприємства, мають бути
одночасно додержані дві умови:
z zгосподарська діяльність не ведеться.
Тобто підприємство не виготовляє та (або)
не реалізує продукцію (товари), не виконує
робіт та не надає послуг вартісного характеру,
не отримує доходів у грошовій, матеріальній
або нематеріальній формах. Вважаємо, що
в підприємства також не має бути жодних ознак
щодо можливості отримання доходу (в т. ч.
укладених договорів, за якими буде отримано
дохід у майбутньому; поточної дебіторської за
боргованості контрагентів (покупців, замовни
ків), які можуть її погасити в будь-який момент,
тощо), а також наявних коштів для виплати
заробітної плати (на поточному та депозитному
рахунку в банку, в касі тощо). Адже відсутність
господарської діяльності має підтверджуватися
систематичністю та послідовністю: немає гос
подарської діяльності — немає й коштів, немає
коштів — немає й заробітної плати. І навпаки,
якщо в одному місяці доходів немає, а в на
ступному є — і так протягом певного часу,
то зарплату доведеться нараховувати з місяця
в місяць незалежно від отримання доходів
у конкретному періоді;
z zвідсутність найманих працівників. На
явність лише керівника на підприємстві, що
є одночасно його єдиним власником, зако
нодавчо обумовлена: інформація про нього
обов’язково наводиться у виписці з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та громадських формувань.
Щоправда, деякі фахівці радять додатково
керуватися нормою частини другої статті 65
ГКУ, згідно з якою власник здійснює свої права
щодо управління підприємством безпосередньо
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або через уповноважені ним органи відповідно
до статуту підприємства чи інших установчих
документів. І розуміти цю норму буквально:
або наймається директор або керує підпри
ємством безпосередньо засновник, який не є
директором (звісно, в цьому випадку трудо
вий договір не укладається, заробітна плата
не нараховується, оскільки він не є найманим
працівником).
Справді, положення, що за відсутності гос
подарської діяльності підприємством керує без
посередньо засновник, який не є директором,
можна передбачити і в статуті ТОВ, і протоко
лом загальних зборів учасників ТОВ. Наприклад,
передбачити, що відповідно до частини другої
статті 65 ГКУ за відсутності господарської ді
яльності конкретний засновник-учасник має
право вчиняти юридичні дії від імені юридич
ної особи без довіреності, у т. ч. підписувати
договори (наприклад, оренди для отримання
юридичної адреси тощо), на нього поклада
ється обов’язок щодо ведення обліку, подання
звітності до контролюючих органів, при цьому
без укладення з таким учасником трудового
договору та без виплати винагороди за його
діяльність. Головне, щоб ці зміни були враховані
в разі звернення до держреєстратора для вне
сення відповідних змін до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — під
приємців і громадських формувань.

Докази контролюючих органів
Рішення про призначення директора оформ
люється протоколом загальних зборів учасни
ків ТОВ, відповідним наказом та укладенням
трудового договору. Згідно зі статтею 24 КЗпП
працівник не може бути допущений до роботи
без укладення трудового договору, оформле
ного наказом чи розпорядженням власника
або уповноваженого ним органу, та повідом
лення Державної фіскальної служби України
про прийняття працівника на роботу.
Тобто якщо засновник (учасник) ТОВ на поса
ду директора був призначений наказом, то це вже
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підтверджує наявність трудового договору.
Відповідно, він є працівником, а згідно зі стат
тею 94 та 95 КЗпП роботодавець зобов’язаний
виплачувати йому за виконану роботу заробітну
плату. І вже не важливо, що власник виплачує
директору-працівнику, тобто сам собі, заробітну
плату, та ще й за кошти, які, як правило, вносяться
до підприємства у вигляді фінансової допомоги
(за відсутності господарської діяльності), тобто
вже були, напевно, колись оподатковані. Є за
конодавча норма, і крапка.
До того ж з норм статті 30 Закону про оплату
праці випливає, що роботодавець — власник
ТОВ зобов’язаний забезпечити достовірний
облік виконуваної ним же, директором-пра
цівником, роботи і бухгалтерський облік витрат
на оплату праці в установленому порядку. Тобто
потрібно щонайменше вести облік робочого
часу (зокрема, в табелі обліку робочого часу),
за даними якого й нараховувати заробітну плату.

Нові законодавчі ініціативи для ТОВ
Нещодавно ухвалений Закон про ТОВ, біль
шість норм якого набули чинності, містить низ
ку вимог, що посилюють позицію контролю
ючих органів. Але насамперед нагадаємо, що,
як і раніше, виконавчий орган ТОВ здійснює
управління поточною діяльністю товариства,
крім питань, що належать винятково до ком
петенції загальних зборів учасників та, в разі
утворення,— наглядової ради товариства (час
тини перша й друга ст. 39 Закону про ТОВ).
Питання щодо обрання виконавчого органу
ТОВ, встановлення розміру винагороди його
членам належать до компетенції загальних
зборів учасників (частина друга ст. 30 Закону
про ТОВ) або, в разі утворення наглядової ради
(що передбачено статутом ТОВ),— до її компе
тенції (частина друга ст. 38 Закону про ТОВ).
Як і раніше, згідно з частинами четвертою
та п’ятою статті 30 Закону про ТОВ виконавчий
орган ТОВ може бути:
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z zодноосібним, що має назву «директор»,
якщо статутом не передбачена інша назва;
z zколегіальним, що має назву «дирекція»,
а його голови — «генеральний директор», якщо
статутом не передбачені інші назви. Колегіаль
ний виконавчий орган та його кількісний склад
визначаються статутом ТОВ.
З’ясувавши основні поняття, наведемо дві
анонсовані норми. По-перше, з частин першої
та другої статті 42 Закону про ТОВ випли
ває, що посадовими особами товариства є
члени виконавчого органу, тобто й директор,
а виплата винагороди за виконання ним своїх
обов’язків та надання йому інших благ можуть
здійснюватися винятково на умовах та під
ставах, зазначених у договорі між ним і ТОВ.
Тобто зазначеною нормою фактично вста
новлюється обов’язковість укладення підпри
ємством з директором відповідного договору,
в якому слід передбачити й умови та підстави
виплати йому винагороди за виконану роботу
(наприклад, оклад згідно зі штатним розпи
сом або певна сума тощо). У такому документі
не можна поставити навпроти розділу заробіт
на плата «0», адже в цьому разі контролюючі
органи будуть все одно апелювати до статті 95
КЗпП та статті 3 Закону про оплату праці, напо
лягаючи на нарахуванні мінімальної заробітної
плати, яка є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України.
До речі, з генеральним директором мож
на укладати не лише трудовий договір, а й
цивільно-правовий, що випливає з частини
сьомої статті 39 Закону про ТОВ. І вважаємо,
така практика пошириться і на одноосібний
виконавчий орган ТОВ, тобто директора.
По-друге, повноваження одноосібного ви
конавчого органу чи голови колегіального вико
навчого органу можуть бути припинені або він
може бути тимчасово відсторонений від вико
нання своїх повноважень лише шляхом обрання
нового одноосібного виконавчого органу чи
голови колегіального виконавчого органу або
тимчасових виконувачів їх обов’язків (частина
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сьома ст. 39 Закону про ТОВ). Інакше кажучи,
якщо директор (він же єдиний засновник) один,
то його повноваження можуть бути припинені
лише шляхом обрання нового директора.
Переконані, що цю норму контролюючі
органи трактуватимуть по-своєму, вказую
чи, що підприємством може керувати лише
директор, а не безпосередньо власник (не бу
дучи директором), що передбачено нормою
частини другої статті 65 ГКУ. Принаймні знову
виникає протиріччя…

Насамкінець… Або порада
Раніше існував лояльніший підхід до цієї про
блеми. Фонди соціального страхування та Пен
сійний фонд вимагали відповідний лист від під
приємства про те, що господарська діяльність
не ведеться, директор (він же єдиний засновник)
один, працівників немає. Інколи, навіть під час
перевірки, вимагали банківські виписки, що під
тверджували відсутність руху коштів. Та й по
даткові органи, органи Держпраці мало звертали
увагу на це питання. Щоб не перезавантажувати
суди, за замовчування розумілося, що існує кон
флікт інтересів між корпоративним та трудовим
правом, законодавчі акти прописані не ідеально
та їх норми іноді суперечать одна одній, а керів
ник (він же директор, він же єдиний власник)
за документами (виписка з Єдиного державного
реєстру тощо) все одно має бути.
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З підвищенням рівня мінімальної заробітної
плати і, відповідно, суми ПДФО, військово
го збору (ВЗ) і єдиного соціального внеску
(ЄСВ), що підлягають сплаті, а також розміру
штрафів, це питання стало більш актуальним
для контролюючих органів. Тому обережним
підприємствам, яких турбує можливий фіс
кальний тиск у вигляді застосування до них
фінансових (штрафних) санкцій за ненара
хування заробітної плати, ЄСВ, ВЗ і ПДФО
у вигляді проведення перевірок, враховуючи
той факт, що єдиний директор-власник все ж
виконує певні трудові функції (подає звіти,
пише листи, відповідає на дзвінки, звертається
до банку, оплачує оренду офісу тощо), можемо
рекомендувати перевести такого керівника
на неповний робочий час. Тобто згідно зі стат
тею 56 КЗпП встановити самому собі (власник
керівнику) неповний робочий день або не
повний робочий тиждень. Інакше потрібно
або змінювати законодавчі акти, або хоча б
намагатися їх правильно трактувати контр
олюючим органам. Адже справді, твердження
про те, що «я як власник ТОВ, не маючи до
ходу на цьому підприємстві та не здійснюючи
господарської діяльності, маю взяти з іншого
джерела вже раніше оподатковані кошти, «за
вести» їх на рахунок та ще раз, після їх опо
даткування, використати — виплатити собі
як директору заробітну плату», принаймні
має соціальний підтекст та породжує логічне
запитання до законодавців. 

Кадровик України

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

У працівника виникла необхідність використати один день
відпустки без збереження заробітної плати, але його робоча
зміна розпочинається в один день, а закінчується — в інший,
припадаючи на дві години наступної доби. Потрібно надати
відпустку на один чи два дні?
Відповідно до статті 26 Закону Укра
їни «Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки) відпустка без збереження за
робітної плати за згодою сторін надається
на термін, обумовлений угодою між пра
цівником та роботодавцем, але не більше
15 календарних днів на рік.
Окрім цього, згідно зі статтею 5 Закону
про відпустки тривалість відпусток неза
лежно від режимів та графіків роботи роз
раховується в календарних днях. Оскільки
працівник працює в нічну зміну й частина
його зміни припадає на інший календар
ний день, то спадає на думку, що як тільки
закінчиться календарний день відпустки
працівника, він повинен відразу приступи
ти до роботи. Однак у наведеному випадку
його вихід на роботу припадає посеред ночі,
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а це не зовсім правильно. Також це спонукає
прийняти рішення про надання працівнику
двох календарних днів відпустки, але ж йому
необхідний саме один день. Як діяти в такому
випадку?
У цій ситуації стане в пригоді роз’яснення
Міністерства соціальної політики України від
5 липня 2012 р. № 229/13/116-12, в якому
зазначено, що в разі якщо останній день від
пустки припав на робочу зміну за графіком
роботи працівника, то він повинен приступи
ти до роботи в наступну зміну, яка припадає
за графіком роботи або за скоригованим
графіком роботи у зв’язку з його відпусткою.
Отже, у наведеній ситуації робоча зміна
працівника «не розривається», і він після
використання одного календарного дня від
пустки має приступити до роботи у свою
наступну зміну згідно з графіком змінності.
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На підприємстві працюють жінки за професією «Мерчендайзер», які
фасують товар і розставляють його на полицях. Чи існують норми
підіймання вантажів жінками?
Згідно зі статтею 141 КЗпП робото
давець повинен правильно організу
вати працю працівників, створювати
умови для зростання продуктивності праці,
забезпечувати трудову та виробничу дис
ципліну, неухильно додержуватися законо
давства про працю і правил охорони праці,
уважно ставитися до потреб і запитів праців
ників, поліпшувати умови їх праці та побуту.
Статтею 10 Закону України «Про охорону
праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII за
боронено:
z zзастосовувати працю жінок на важких
роботах і на роботах із шкідливими або небез
печними умовами праці, на підземних робо
тах, крім деяких підземних робіт (нефізичних
робіт або робіт, пов’язаних із санітарним
та побутовим обслуговуванням);
z zзалучати жінок до підіймання та пере
міщення речей, маса яких перевищує вста
новлені для них граничні норми, відповідно
до переліку важких робіт і робіт із шкідли
вими і небезпечними умовами праці, гранич
них норм підіймання і переміщення важких

речей, що затверджуються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
охорони здоров’я.
На виконання вимог вищевказаного Закону
наказом Міністерства охорони здоров’я Укра
їни від 10 грудня 1993 р. № 241 затверджено
граничні норми підіймання та переміщення
важких речей жінками, де зазначено, що гра
нично допустима вага вантажу в разі:
z zпідіймання та переміщення вантажів
при чергуванні з іншою роботою (до двох
разів на годину) становить 10 кг;
z zпідіймання та переміщення вантажів
постійно протягом робочої зміни — 7 кг.
Сумарна вага вантажу, який переміщуєть
ся протягом кожної години робочої зміни,
не повинна перевищувати:
z zз робочої поверхні — 350 кг;
z zз підлоги — 175 кг.
Отже, роботодавець відповідно до вище
згаданих норм та положень статей 141 і 153
КЗпП повинен створити безпечні та нешкід
ливі умови праці.

У працівниці, яка перебувала в «чорнобильській» відпустці до 7 серпня 2018 р. включно, в останній день її використання захворіла дитина, що підтверджено листком непрацездатності. Чи потрібно
оплачувати його в розмірі 100 % середньої зарплати, якщо він виданий для догляду за хворою дитиною, та чи взагалі слід оплачувати
такий день непрацездатності?
Пунктом 1 статті 22 Закону Ук
раїни «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»
від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі —
Закон № 1105) визначено умови надання
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допомоги по тимчасовій непрацездатнос
ті й передбачено, що вона надається за
страхованій особі у формі матеріального
забезпечення, яке повністю або частково
компенсує втрату заробітної плати (доходу)

Кадровик України

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

у разі настання в неї страхових випадків,
до яких, зокрема, належить і необхідність
догляду за хворою дитиною.
Допомога по тимчасовій непрацездатнос
ті має компенсувати втрачений заробіток,
а у випадку, наведеному в запитанні, листок
непрацездатності для догляду за хворою ди
тиною видано під час перебування працівниці
у відпустці згідно з пунктом 22 Закону Украї
ни «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII,
яка, наголосимо, надається зі збереженням
заробітної плати. Тож заробітку працівниця
не втрачає, оскільки цей день уже оплачений.
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Щодо розміру допомоги по тимчасовій не
працездатності, то під час вирішення цього
питання потрібно керуватися статтею 24 Закону
№ 1105, в якій вказано, що допомога по тим
часовій непрацездатності виплачується застра
хованим особам залежно від страхового стажу
в розмірі 100 % середньої зарплати одному
з батьків або особі, що їх замінює та доглядає
хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи. Отже, у пра
цівниці слід дізнатися, чи має її дитина статус
постраждалої від Чорнобильської катастрофи:
якщо так, то листок непрацездатності опла
чується в розмірі 100 % середньої заробітної
плати незалежно від її страхового стажу. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у жовтні та листопаді 2018 року*
Професійні свята в жовтні та листопаді 2018 року

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 — 22; вихідних — 8; святкових і неробочих днів — 1 (14 жовт
ня — День захисника України). Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП
якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним,
вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Отже, вихідний день з неділі, 14 жовтня, переноситься на понеділок, 15 жовт
ня. Норма тривалості робочого часу — 176 годин.

листопад
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Робочих днів — 22; вихідних — 8. Норма тривалості робочого часу —
176 годин.

01.10 День лікаря (традиц.)
01.10 Всесвітній день архітектора (традиц.)
07.10 День працівників освіти
07.10 День художника
08.10 День юриста
09.10 День ріелтора (традиц.)
10.10 День працівників стандартизації та
метрології
14.10 День захисника України
14.10 День працівників державної санітарноепідеміологічної служби (традиц.)
16.10 Міжнародний день шефа (традиц.)
16.10 Всесвітній день анестезіолога (традиц.)
20.10 День працівників целюлозно-паперової
промисловості
20.10 Міжнародний день авіадиспетчера  
(традиц.)
20.10 Міжнародний день кухаря та кулінара
(традиц.)
21.10 День працівників харчової промисловості
25.10 День маркетолога
28.10 День автомобіліста і дорожника
29.10 День працівників служби позавідомчої
охорони
01.11 Міжнародний день проектного менеджера  
(традиц.)
03.11 День ракетних військ і артилерії
03.11 День інженерних військ
04.11 День залізничника
04.11 День працівника соціальної сфери
09.11 Всеукраїнський день працівників культури
та майстрів народного мистецтва
14.11 Міжнародний день логопеда (традиц.)
16.11 День працівників радіо, телебачення та
зв’язку
16.11 День морської піхоти
17.11 Міжнародний день студента
18.11 День працівників сільського господарства
19.11 День скловиробника
19.11 День працівників гідрометеорологічної
служби
30.11 День логіста

*Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу
та неділю.
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48 1С для кадровика
54 Підбираємо галузеві посади (професії)
60 Кадрова документація
70 Актуальна тема
79 Вчимося на помилках
85 Кадровий роман
91 Зразки документів

1С для кадровика

Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

робота з документами

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в програмі 1С,
а точніше в конфігурації «1С: Зарплата та управління персоналом»
(ЗУП). У цій статті розглянемо роботу з документом «Заохочення
стягнення організацій» у ЗУП
Продовження. Початок у № 4–6, 8, 10, 12/2017 та № 2, 4, 6, 8/2018

Документ «Заохочення стягнення
організацій»
Цей документ у ЗУП можна знайти в повному
інтерфейсі: меню «Кадровий облік організації» — «Кадровий облік» — «Заохочення стягнення організацій» або з інтерфейсу «Кадровий
облік організації»: меню «Кадровий облік» —
«Заохочення стягнення організацій», а також
якщо з робочого столу відкрити журнал «Облік
кадрів організації».
У документі «Заохочення стягнення організацій» відображається вид заохочення чи
стягнення. При цьому слід мати на увазі, що
цей документ не має ні друкованої форми,
ні будь-яких рухів за регістрами. Тобто працівник відділу персоналу вводить цей документ для
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того, щоб у подальшому бухгалтер мав змогу
розрахувати суму стягнення чи заохочення
(рисунок 1).
Напевно, найважливіший реквізит цього
документа — це вид заохочення чи стягнення.
Цей реквізит є елементом довідника «Види заохочень та стягнень». Конфігурація ЗУП містить
деякі наперед визначені його елементи:
z zподяка;
z zстягнення;
z zпозбавлення премії;
z zподарунок;
z zзняття стягнення.
На рисунку 2 зображено, як виглядає елемент довідника «Види заохочень та стягнень».
Він містить такі реквізити, як «Є заохоченням»
або «Є стягненням», а також «Вид розрахун-
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Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

ку», що є елементом плану видів розрахунку,
який розглядався в одній з попередніх статей.
У наперед визначених елементах цього
довідника не вказано виду розрахунку, тому
розглянемо, на що впливає вид розрахунку
в довіднику «Види заохочень та стягнень».
Отже, якщо в документі вказано вид заохочення чи стягнення, але не заповнено вид

розрахунку, то таблична частина «Працівники»
виглядатиме так, як зображено на рисунку 3:
тобто міститиме лише дані працівника.
Якщо ж, наприклад, ввести новий вид заохочення чи стягнення, як зображено на рисунку 4, то таблична частина «Працівники» цього
документа дещо зміниться (рисунок 5), тобто
з’явиться колонка з найменуванням «Відсоток».
Рисунок 4
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Слід наголосити, що найменування цієї колонки може бути різним. Це залежить від того,
яка позицію обрано в реквізиті «Спосіб розрахунку»: «Регламентований» чи «Довільна формула розрахунку». Отже, якщо в ньому поставлено
позначку в пункті «Регламентований» і вказано:
z zвідсотком;
z zаліменти відсотком;
z zаліменти відсотком до межі;
z zвиконавчий лист відсотком;
z zвиконавчий лист відсотком до межі,
то в цьому разі колонка називатиметься
«Відсоток». Цей випадок зображено на рисунку 6.
Якщо знову обрано спосіб розрахунку «Регламентований», але вказаний він:
z zфіксованою сумою;
z zаліменти фіксованою сумою;
z zаліменти фіксованою сумою до межі;
z zвиконавчий лист фіксованою сумою;
z zвиконавчий лист фіксованою сумою
до межі,
то в цьому випадку колонка матиме найменування «Сума».

В інших випадках (якщо спосіб розрахунку
знову вказано як «Регламентований») колонка
називатиметься «Розмір».
Якщо ж спосіб розрахунку довільний, назва
колонки залежатиме від типу показника схеми
мотивації, а саме якщо:
z zтип показника схеми мотивації «Грошовий» — колонка в документі матиме назву «Сума»;
z z«Відсотковий» — «Відсоток»;
z z«Тарифний розряд» — «Розряд»;
z zу всіх інших випадках — «Розмір».
Тож доходимо висновку, що для різних видів
заохочень чи стягнень потрібно створювати
окремі документи.
З якою метою вводиться документ «Заохочення стягнення організацій»? Для того,
щоб працівник бухгалтерії на підставі цих
документів мав змогу ввести документи «Нарахування премій», «Реєстрація разових нарахувань» та «Реєстрація разових утримань».
За потреби можна надрукувати форму наказу
про заохочення чи стягнення.
Отже, на рисунку 5 зображено введення
документа для нарахування премії працівнику.
Рисунок 5
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1С для кадровика

Рисунок 6

Рисунок 7
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1С для кадровика

Рисунок 8

На рисунку 7 вказано, що розмір премії становитиме 10 %. Тож на підставі цього документа
спробуємо ввести документ «Премії працівників організацій» (рисунок 8). Бачимо, що
створений документ вже містить дані про те,
яким чином потрібно буде розрахувати премію.
Отже, працівники відділу персоналу допомагають бухгалтерам під час нарахування
додаткових виплат чи стягнень. Тобто бух-
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галтер на підставі документа, наприклад, про
заохочення може автоматично розрахувати
премію, створивши документ «Премії працівників організацій» та натиснувши на кнопку
«Розрахувати».
Про роботу з документом
«Кадрове переміщення організацій»
читайте в наступному номері
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Олександр Носіков,

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

Адміністративні посади:

менеджери

Н

асамперед слід зауважити, що поняття
«адміністративні посади» вживається
переважно в нормативних документах,
які стосуються діяльності державних
службовців та керівників у судах. Утім, зрозуміло,
що до цієї категорії посад можна віднести посади
керівників підприємств, установ, організацій
будь-яких форм власності та їх заступників, тобто
посади осіб, які є представниками адміністрації
зазначених суб’єктів господарювання.
Особливе місце в групі адміністративних посад належить посадам менеджерів. У сучасних
українських реаліях посади, назви яких містять
термін «менеджер», де-факто передбачають різні
освітньо-кваліфікаційні вимоги до претендентів,
до рівня їх відповідальності та повноважень. Тож
далі розглянемо завдання та обов’язки менеджерів, зважаючи на стрімке розширення спеціалізацій управлінської діяльності як сьогодні, так і
в найближчій перспективі.

Слід зазначити, що посада «Менеджер (управитель)» у Національному класифікаторі України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі —
КП) має кодування у двох угрупованнях: 1231
«Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники» та 1499 «Менеджери
(управителі) в інших видах економічної діяльності
не віднесені до інших угруповань». Працівникам
відділів персоналу слід пам’ятати, що перелік
професій управлінців міститься в розділі 1 КП
серед посад керівників. Тому, наприклад, буде
неправильно прийняти на роботу менеджера
як рядового працівника до відділу, який очолює
керівник на посаді начальника відділу, адже в
менеджера мають бути підлеглі, роботу яких він
організовує, сплановує, перевіряє й т. д.
У таблиці наведено зміст діяльності управлінців, які працюють у багатьох напрямах українського бізнесу незалежно від галузі.

Завдання та обов’язки менеджерів універсального спрямування
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№
з/п

Професійна
назва роботи

1

Менеджер (упра
витель) із зовніш
ньоекономічної
діяльності

Код КП

Завдання та обов’язки

1475.4

Розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності під
приємства, поточні та перспективні плани його розвитку. Визначає
оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підпри
ємства з урахуванням прийнятого рівня ризику.
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п

2

Професійна
назва роботи

Менеджер
(управитель)
із збуту
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Код КП

1475.4

Завдання та обов’язки
Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників
зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підрозділу) з ви
користанням сучасних методик і врахуванням інфляції та кон
вертованості національної валюти. Оцінює експортний потенціал
підприємства (підрозділу), розраховує обсяги зовнішньоекономічної
діяльності за основними напрямами роботи підприємства. Аналізує,
планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції. Оцінює
та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства.
Планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах.
Аналізує умови та бере участь у розробленні стратегії залучення
позикових ресурсів. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних
зв’язків. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку,
у т. ч. світовому. Обґрунтовує шляхи економії всіх видів ресурсів.
Здійснює маркетингові дослідження зовнішнього ринку з метою
визначення потенційних споживачів. Прогнозує попит на про
дукцію. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи зміни
вітчизняного та міжнародного законодавства. Організовує роботу
з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (конт
рактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує
матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, орга
нізовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
в органах реєстрації. Забезпечує одержання ліцензій у випадках,
передбачених чинним законодавством. Забезпечує декларування
та своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів
підприємства. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних
договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів
за бартерними контрактами
Організовує та координує збутову діяльність відповідно до замов
лень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції, що
випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі.
Організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення
споживчого ринку та його перспектив, формування й розширення
господарських зв’язків зі споживачами, проведення аналізу попиту
покупців, ступеня задоволення потреб, вимог і запитів споживачів
на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності
продукції на ринку шляхом вивчення та оцінювання потреб спо
живачів, моніторингу конкурентів. Готує пропозиції та розробляє
рекомендації щодо підвищення якості й поліпшення споживчих
властивостей товарів та послуг. Вносить пропозиції щодо коригу
вання цін на продукцію, що пропонується, обсягів продажу, вибору
каналів збуту, способів і часу виходу на ринок.
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№
з/п

3
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Професійна
назва роботи

Менеджер
(управитель)
із зв’язків
з громадськістю

Код КП

1475.4

Завдання та обов’язки
Організовує зв’язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне
виконання обов’язків перед контрагентами, добирає необхідну
інформацію для розширення зовнішніх зв’язків. Виконує роботу
з укладання договорів на постачання продукції та узгодження
умов постачання. Складає заявки, зведені відомості замовлень
і асортиментні (номенклатурні) плани постачання. Аналізує дані
з обліку готової продукції на складах підприємства й проводить
розподіл по покупцях відповідно до укладених договорів. Конт
ролює відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом
і номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів.
Визначає потребу в різних транспортних засобах і робочій силі
для своєчасного відвантаження готової продукції та оформлює
договори на перевезення продукції з транспортними організаціями.
Організовує й контролює своєчасне відвантаження готової продукції
відповідно до укладених договорів. Вживає заходів із забезпечення
своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію. Одер
жує й аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості,
кількості й комплектності продукції, яка постачається, порушення
термінів постачання. Готує інформацію, необхідну для пред’явлення
претензій покупцям за порушення термінів приймання продукції
та оплати. Вживає заходів щодо заміни продукції, яку повернув
покупець, її реалізації чи перероблення. Забезпечує складання
встановленої звітності, формує базу даних щодо внутрішньої
та зовнішньої інформації із збуту (натуральні та вартісні обсяги;
засоби просування товару на ринки, територіальне розповсюджен
ня та терміни його збуту; відхилення й зміни кон’юнктури ринку).
Контролює внесення змін у довідкову та рекламну інформацію
Здійснює координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок підпри
ємства з громадськістю відповідно до загальної мети підпри
ємства. Розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків
підприємства з громадськістю. Здійснює інформаційні програми
з метою інформування законодавців, засобів масової інформації
та широкого загалу про плани, досягнення та принципи свого
підприємства. Організовує прес-конференції, зустрічі з громад
ськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підпри
ємства. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію,
повідомлення. Контролює матеріали засобів масової інформації
з метою перевірки правильності відображення інформації, яка
виходить із підприємства. Забезпечує контакти з відповідними
підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо
обміну інформаційними матеріалами.

Кадровик України

Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п
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Професійна
назва роботи

Менеджер
(управитель)
з реклами
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Код КП

1476.1

Завдання та обов’язки
Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підпри
ємства. Проводить переговори щодо контактів з представниками
газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних орга
нізацій. Бере участь у підготовці й випуску рекламно-інформаційних
видань, які сприяють розширенню міжнародних і міжгалузевих
зв’язків. Забезпечує координацію зв’язків і безпосередньо здій
снює зв’язок з періодичними виданнями (газетами, журналами).
Співпрацює з відповідними прес-службами інших підприємств. Бере
участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні
спірних питань та конфліктів, залучає до їх вирішення відповідних
консультантів і експертів (правових, технічних, фінансових). Прий
має рішення щодо планування та управління різними фондами,
раціонального використання наданих коштів
Організовує роботу з рекламування продукції, що виробляється,
та послуг, що надаються, з метою їх просування на ринки збуту,
інформуючи споживачів про переваги якості та відмінні властивості
товарів та послуг, що рекламуються. Розробляє плани рекламних
заходів з одного виду або групи товарів (послуг) і визначає витрати
на їх проведення. Здійснює керівництво, планування та координацію
робіт з проведення рекламних кампаній. Бере участь у формуванні
рекламної стратегії, яка базується на перспективних напрямах по
дальшого організаційного розвитку, інноваційній та інвестиційній ді
яльності. Здійснює вибір форм і методів реклами в засобах масової
інформації, їх текстового, кольорового та музичного оформлення.
Визначає конкретних носіїв реклами (газети, журнали, рекламні ро
лики тощо) та їх оптимальне поєднання. Вивчає ринок збуту та попит
покупців з метою визначення найкращого часу та місця розміщення
реклами, масштабів та термінів проведення рекламних кампаній,
кола осіб, на яких слід спрямувати рекламу, орієнтуючи її на цільові
групи за професією, віком, купівельною спроможністю, статтю.
Організовує розроблення рекламних текстів, плакатів, проектів,
каталогів, буклетів, контролює їх якість, забезпечуючи наочність
і доступність реклами, додержання норм громадської моралі,
не допускаючи порушень правил конкурентної боротьби. Здійснює
контроль за розробленням та реалізацією договорів і контрактів
з рекламування продукції та послуг. Організовує зв’язки з діловими
партнерами, систему збору потрібної інформації та розширення
зовнішніх зв’язків з метою вдосконалення рекламної діяльності.
Аналізує мотивацію попиту на продукцію, що виробляється, або
послуги, що надаються, організовує вивчення потреби покупців
та визначає спрямованість проведення рекламних кампаній.
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№
з/п

5

58

Професійна
назва роботи

Менеджер
(управитель)
з персоналу

Код КП

1477.1

Завдання та обов’язки
Підтримує необхідні зв’язки з іншими структурними підрозділами
підприємства, установи, організації в процесі розроблення і прове
дення рекламних заходів, залучає до вирішення поставлених завдань
консультантів і експертів, запрошує до участі в рекламі відомих
та популярних осіб, укладаючи з ними договори на комерційній
основі. Здійснює керівництво підлеглими працівниками
Організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до за
гальних цілей розвитку підприємства, установи, організації та кон
кретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого
використання, оновлення та поповнення персоналу. Забезпечує
роботу з укомплектування підприємства, установи, організації
працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з ква
ліфікаційними рівнями та профілем отриманої ними підготовки
та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної
реалізації трудового потенціалу кожного працівника. Безпосередньо
бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення
трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підпри
ємства, установи, організації, змін у складі працівників через впро
вадження нової техніки й технології. Вивчає ринок праці з метою
визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами.
Організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування
та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного
та соціального розвитку підприємства. Розроблює та реалізовує
комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань наймання,
звільнення, переведення працівників, їх залучення та закріплення
з урахуванням перспектив професійного захисту та розширення
самостійності в сучасних економічних умовах. Інформує та кон
сультує керівників різних рівнів з питань організації управління
персоналом. Очолює роботу з організації навчання персоналу,
підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації діло
вої кар’єри працівників. Організовує роботу з проведення оцінки
результатів трудової діяльності працівників, атестацій, конкурсів
на заміщення вакантних посад. Забезпечує створення нормативнометодичної бази управління персоналом та практичне впровадження
методичних і нормативних розробок. Організовує розроблення
та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом,
контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів
та розпоряджень з питань роботи з кадрами. Бере участь у плану
ванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів
та конфліктів. Контролює додержання трудового законодавства
в роботі з персоналом.
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п

Професійна
назва роботи

Код КП

Завдання та обов’язки
Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління пер
соналом на основі впровадження соціально-економічних та со
ціально-психологічних методів управління, передових технологій
кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу,
стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування
засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку. Ор
ганізовує проведення табельного обліку, складання та виконання
графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни та дотри
мання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового
складу та роботи з персоналом

Як зрозуміло з таблиці, робота менеджера
впливає на діяльність усього підрозділу, а отже,
і на характер та результати функціонування
об’єкту управління. Менеджер, який знає свою
справу, чітко формулює завдання, розуміє свою
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роль у їх вирішенні, здатний задіяти внутрішні
стимули для самостійних дій, передбачити
можливі труднощі, запобігти виникненню проблем або ж знайти підхід до їх вирішення в
конкретній ситуації. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Особова справа:

зміни, потреба, оформлення,
наповнення

Наприкінці липня набув чинності наказ Міністерства юстиції
України «Про затвердження Змін до Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях» від 4 липня 2018 р. № 2277/5, яким,
зокрема, внесено зміни, що стосуються формування особових
справ працівників. Про це — далі в статті

Нормативно-правові акти до теми:
z zнаказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 4 липня 2018 р. № 2277/5 (далі —
Наказ № 2277/5);
z zПравила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5 (далі —
Правила № 1000/5);
z zПорядок ведення та зберігання особових справ державних службовців, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 2016 р. № 64
(далі — Порядок № 64).
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О

собова справа як сукупність певних
документів, які містять найповнішу
інформацію про працівника, на практиці використовується майже на всіх
підприємствах. Формуються вони на всіх працівників (у т. ч. на сумісників). Однак якщо для
державних службовців передбачено свій порядок її ведення, то для підприємств, установ,
організацій (далі — установа), що не належать
до державної форми власності, він не визначений. У зв’язку з цим у фахівців відділів кадрів
таких установ нерідко виникають запитання
щодо правильності та вимог до їх наповнення,
а також потреби їх формування.

Особова справа
державного службовця
Особові справи держслужбовців ведуться
відповідно до Порядку № 64. Перелік документів, з яких вона формується, визначено
в пункті 2 розділу ІІ згаданого Порядку *. Тож
цей документ визначає вимоги щодо ведення
та зберігання особових справ держслужбовців,
які здійснює служба управління персоналом
державного органу, в якому вони працюють.
Його мета — системне відображення вступу, проходження та припинення державної
служби.
Порядок № 64 діє з 1 травня 2016 р. і може
застосовуватися також в інших органах, на які
поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII.

Особова справа
працівника установи
Зміни стосувалися потреби у формуванні
та заповненні особових справ працівників
* Детальніше про особові справи державних службовців див.
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установ, що не належать до державної служби.
Зокрема, Наказом № 2277/5 внесено зміни до пункту 12 глави 2 розділу ІV Правил
№ 1000/5.
Зауважимо, що згадані Правила є підзаконним нормативно-правовим актом,
обов’язковим для виконання всіма установами, що встановлюють єдині вимоги до створення управлінських документів і роботи
зі службовими документами, а також визначають порядок їх архівного зберігання
в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах
і організаціях незалежно від форм власності,
а отже, їх норми стосуються всіх установ без
винятку. Зміни умовно можна поділити на такі
чотири групи.
Зміна 1 стосується визначення статусу
працівника, щодо якого має формуватися
особова справа. Відтепер особові справи
впродовж усього часу роботи формуються
на усіх працівників установи, а не лише на по
садових осіб.
Зміна 2 пов’язана з порядком наповнення
особової справи працівника. Тобто документи, як і раніше, групуються в хронологічному
порядку в міру їх надходження (поповнення)
на підприємство, але в новій редакції деталізовано перелік документів, з яких формується
особова справа. Отже, на сьогодні особова
справа працівника складається із:
z zзаяви про прийняття на роботу (в т. ч.
за сумісництвом);
z zписьмового трудового договору (конт
ракту);
z zкопій або витягів із розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття
на роботу (в т. ч. за сумісництвом);
z zособового листка з обліку кадрів;
z zдоповнення до особового листка з обліку кадрів;
z zавтобіографії;
z zкопії паспорта;
z zкопії облікової картки платника по-
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Правила № 1000/5 є підзаконним
нормативно-правовим актом,
обов’язковим для виконання всіма
установами, що встановлюють
єдині вимоги до створення управлінських документів і роботи
зі службовими документами
датків (крім фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про
це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку в паспорті);
z zкопії військового квитка (в разі наявності);
z zкопій документів про освіту, наукового
ступеня, вченого звання;
z zзаяви про:
переведення на іншу роботу (посаду);
зміну біографічних даних тощо;
z zкопій або витягів із розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду);
z zкопій документів, що є підставами для
надання пільг (за наявності);
z zкопій документів про внесення змін
до облікових документів у зв’язку зі зміною
біографічних даних (прізвища, імені, по батькові);
z zхарактеристик;
z zкопій документів про:
підвищення кваліфікації;
стажування;
заохочення (нагородження, премі
ювання);
z zдокументів з атестації;
z zзаяви про звільнення з роботи;
z zкопій або витягів з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення
з роботи.
Зауважимо, що порівняно з попередньою
редакцією Правил № 1000/5, де копії наказів
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про стягнення, заохочення, зміну прізвища
до особової справи не включалися, теперішня
особова картка формується із цими документами. Нагадаємо, що попередня редакція цих
Правил стосувалася наповнення особових
справ посадових осіб, а отже, ці документи до особових справ згаданих працівників
не включалися.
Зміна 3 стосується фіксації додаткових
документів, що вносяться як доповнення
до особового листка з обліку кадрів. Детальніше про його наповнення — далі.
Зміна 4 передбачає обов’язковість розмі
щення внутрішнього опису документів спра
ви. Тобто як і в попередній редакції Правил
№ 1000/5, в особовій справі є такий документ,
як внутрішній опис документів справи, але
в новій редакції Правил зазначено, що він
обов’язково розміщується на початку справи.
Далі проаналізуємо документи, форми
яких не затверджені нормативно-правовими актами, та заведення й оформлення яких,
на думку автора, викликає найбільші труднощі у працівників відділу кадрів. Йдеться про
особовий листок з обліку кадрів, доповнен
ня до нього, автобіографію, характеристи
ку та внутрішній опис до особової справи.
Проблемним питанням є також порядок заповнення форми бланків цих документів.
Нагадаємо, що інструкції як такої щодо заповнення цих документів для установ, які
не належать до державної форми власності,
не існує. А отже, форму того чи іншого документа установа може визначати самостійно.
Зрозуміло, окрім тих, що встановлені Правилами № 1000/5.

Особовий листок з обліку кадрів
Працівник сам заповнює цей документ,
а правильність його заповнення фахівець
відділу кадрів звіряє із записами в паспорті,
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трудовій книжці, документі про освіту, військовому квитку тощо.
Зауважимо, що окрім загальноприйнятих розділів особовий листок з обліку кадрів
може містити розділ «Додаткові відомості»,
який наведено в прикладі особового листка
(додаток 1) і який може містити інформацію
стосовно наявності пільг у працівника, факт
ознайомлення із локальними документами
підприємства тощо.

Доповнення до особового листка
з обліку кадрів
Цей документ заповнюється фахівцем відділу кадрів, і вперше записи до нього вносяться під час оформлення особової справи. Його
заповнення слід почати із внесення інформації
про прийняття працівника на роботу. Згодом
він наповнюється відомостями, які відсутні
в особовому листку з обліку кадрів, та під час
наступних змін в облікових даних працівника,
які відбулися після заповнення особового
листка з обліку кадрів. Зрозуміло, що внесені дані мають відповідати наказам та документам, що надані працівником. Йдеться
про відомості про: переведення, переміщення,
зміну назви посади, стягнення, заохочення,
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, суміщення. Приклад доповнення
до особового листка наведено в додатку 2.

Автобіографія
У цьому документі особа, яка приймається
на роботу, власноруч описує своє життя та діяльність. Доцільно зауважити, що особливих
вимог до її написання не передбачено, тому
під час її складання варто дотримуватися
загальних вимог до написання ділових документів. На практиці всі події, що можуть

№ 10 (141) жовтень 2018

містити інформацію, необхідну для роботодавця, та траплялися в житті майбутнього
працівника, мають бути зазначені в хронологічній послідовності. Зокрема, в автобіографії
можуть наводитися такі відомості:
z zпрізвище, ім’я та по батькові (теперішнє та попереднє, якщо особа змінювала
прізвище);
z zдата народження (число, місяць, рік)
та місце народження;
z zгромадянство;
z zосвіта (коли та які навчальні заклади
закінчила, спеціальність, кваліфікація згідно
з дипломом);
z zвідомості про роботу, причини й підстави звільнення;
z zсімейний стан та склад сім’ї (батько,
мати, брати, сестри, діти, чоловік (дружина));
z zчи притягувалася особа до адміністративної, кримінальної відповідальності;
z zдодаткові відомості або інша інформація, яку особа бажає повідомити про себе;
z zадреса реєстрації, фактичного проживання, номери телефонів;
z zдата складання та підпис.
Як правило, в більшості установ автобіо
графію пишуть на чистому аркуші паперу
формату А4, утім лінійований бланк значно
полегшить її написання. Його зразок наведено
в додатку 3.

Характеристика
Цей документ містить відомості про ділові
якості працівника й відгуки про його роботу.
В особовій справі вона зберігатиметься лише
за наявності. Тобто в разі, якщо попередній
роботодавець на прохання працівника її оформив, вона вноситься до особової справи та відображається в доповненні до особового
листка з обліку кадрів. Текст характеристики
містить, як правило, такі дані:
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Особова картка державного службовця є частиною особової справи
такого працівника
z zкороткі анкетні дані про особу, на яку
складається характеристика;
z zвідомості про трудову (навчальну) діяльність особи (де, з якого часу працює, на яких
посадах працює або дані про навчання);
z zоцінка ділових і моральних якостей особи, ставлення до колег, риси характеру, відомості про стягнення, заохочення, нагороди;
z zвисновки про особу, на яку складається
характеристика;
z zмісце, куди подається характеристика.

Внутрішній опис документів
справи
Цей документ заповнюється працівником
відділу кадрів під час первинного заповнення особової справи та відображає перелік
документів, включених до неї. А саме він
містить відомості про індекси документів,
які присвоюються відповідно до номенклатури справ, дату документа, його назву (заголовок) та кількість аркушів кожного з них.
Для його оформлення можна скористатися
формою, наведеною в додатку 16 до Правил
№ 1000/5. Зразок цього документа наведено
в додатку 4.
Зауважимо, що поряд із назвою документа
«Внутрішній опис документів справи» міститься номер — це цифра, що має бути присвоєна відповідно до журналу обліку особових справ*.
Графа «Примітки» на момент оформлення
внутрішнього опису документів зазвичай залишається вільною та заповнюється в подаль* Форма цього журналу не визначена, тому розробляється
підприємством самостійно.
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шому за потреби (наприклад, якщо виникла
необхідність вилучення певного документа
або заміни оригіналу копією тощо). Варто
зауважити, що у зв’язку із внесенням змін
до Правил № 1000/5 вона заповнюватиметься
частіше, адже після перегляду особових справ
деякі документи будуть вилучатися, через
те що деякі з них не підлягають зберіганню
в особовій справі. І саме в цій графі слід відображати таку інформацію. Наприклад, згадане
може стосуватися особової картки форми
№ П‑2, яку часто помилково зберігають в особовій справі.
Наголосимо, що особові картки форми
№ П‑2 працівників установ, що не належать
до державної форми власності, зберігаються окремо від їх особових справ. Натомість
особова картка державного службовця є частиною особової справи такого працівника.
Насамкінець нагадаємо, що окрім формування особової справи слід приділити належну увагу її оформленню, тобто заповнити
титульну сторінку, завдяки чому буде одразу
зрозуміло, якого саме працівника вона стосується. Зазвичай її оформлюють за формою,
наведеною в додатку 18 до Правил № 1000/5.
Титульний аркуш рекомендується виготовляти друкарським способом, а змінну інформацію заповнювати від руки.
Щодо строків зберігання особової справи
зазначимо, що згідно з пунктом 493 Переліку
типових документів, що створюються під час
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 квітня
2012 р. № 578/5, строк її зберігання становить
75 років після звільнення працівника. Лише
довідки з місця проживання, медичні довідки
та інші додаткові документи другорядного
значення можуть зберігатися в особовій справі
три роки після звільнення особи.
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Додаток 1

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ
1. Прізвище ________________________________________________
ім’я _____________________________________________________
по батькові _______________________________________________

Місце
для
фотокартки

2. Дата народження__________________________________________
(число, місяць, рік)

3. Місце народження _________________________________________
(село, місто, район, область)

4. Громадянство _ ___________________________________________
5. Паспортні дані: серія _____ № ___________, виданий ___________________________
________________________________________________«___»_____________ _______ р.
(дата видачі)

6. Освіта ___________________________________________________________________
Назва навчального
закладу і його
місцезнаходження

Факультет Спеціальність

Рік
вступу

Рік
закінчення

Номер та
дата видачі
диплома

7. Володіння іноземними мовами ______________________________________________
(якими)

8. Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________________
(номер диплома або атестата, дата видачі)

9. Наукові праці та винаходи__________________________________________________
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Закінчення додатка 1

10. Виконувана робота з початку трудової діяльності*
Місяць і рік
прийняття звільнення

Назва посади із зазначенням
установи, організації,
підприємства

Місцезнаходження
установи, організації,
підприємства

11. Відношення до військового обов’язку та військове звання ________________________
_____________________________________________________________________________
12. Додаткові відомості _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Сімейний стан на момент заповнення особового листка ___________________________
Члени сім’ї

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

14. Адреса місця реєстрації _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Адреса фактичного проживання_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Номер телефону (в т. ч. мобільний), e-mail_____________________________________
___________________________________________________________________________

«___»____________ 20___ р.

Особистий підпис ______________

* Під час заповнення цього пункту назву установи, організації та підприємства необхідно зазначати таку, яка
відповідає їх назві у певний час.
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Додаток 2

ДОПОВНЕННЯ
до особового листка з обліку кадрів
Прізвище ___________________ Ім’я ______________ По батькові ____________________
1. Дані про роботу після заповнення особового листка з обліку кадрів*
Підстава
Дата
Відомості про роботу
(документ, його номер та дата)

2. Дані про зміну до облікових документів у зв’язку зі зміною біографічних даних
Дата

Підстава

Документ
(номер та дата), що підтверджує

3. Дані про проведення атестації
Дата

Документ
(номер та дата), що підтверджує

Результати атестації

* До цього розділу, зокрема, вносяться відомості про переведення, переміщення, зміну назви посади, покладення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, встановлення суміщення.
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Закінчення додатка 2

4. Дані про заохочення (нагородження, преміювання)
Дата

Вид заохочення
(нагородження, преміювання)

Підстава
(документ, його номер та дата)

5. Дані про накладення дисциплінарних стягнень
Дата

Вид стягнення

Підстава
(документ, його номер та дата)

6. Дані про підвищення кваліфікації
Дата

Вид підвищення кваліфікації
(семінари, тренінги, курси тощо)
і тематика

Документ
(номер та дата), що підтверджує

7. Додаткові відомості _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

68

Кадровик України

кадрова документація

Додаток 3

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, _ _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .

Додаток 4
ВНУТРІШНІЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ ОСОБОВОЇ СПРАВИ №___
Прізвище ___________________ Ім’я ______________ По батькові ____________________
№
з/п

Індекс документа

Дата документа

Заголовок
документа

Кількість
аркушів

Примітки

Разом: _______________ документів,
(цифрами і словами)

_______________ аркушів документів,
(цифрами і словами)

_______________ аркушів внутрішнього опису.
(цифрами і словами)

____________________

____________________

____________________

(посада працівника,
який склав внутрішній опис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«____» ______________20__ р.
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Наталія Панченко,

експерт з кадрових питань

Медичні огляди

працівників

Медичні огляди проводяться з метою перевірки стану здоров’я
працівників, що, у свою чергу, дає змогу з’ясувати, чи можуть
вони виконувати покладені на них обов’язки. Законодавством
передбачено категорії працівників, які мають проходити
медогляди в чітко визначені періоди. Отже, про особливості
проходження медичних оглядів, їх види та категорії працівників,
які підлягають медоглядам, тощо — в статті

Нормативно-правові акти до теми:
z zЗакон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694);
z zЗакон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі — Закон
№ 1700);
z zпостанова КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення
цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23 травня 2001 р. № 559 (далі — По
станова № 559);
z zПорядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246).

З

аконодавством не передбачено порядку обов’язкового проходження
медичного огляду абсолютно для
всіх працівників підприємств, установ та організацій. Проте належне медичне
обстеження дає можливість запобігти ви-
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никненню та поширенню різноманітних
інфекційних захворювань та за потреби
поліпшити стан здоров’я. У частині першій
статті 17 Закону № 2694 та статті 169 КЗпП
зазначено, що роботодавець або уповноважений ним орган повинен забезпечити
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фінансування та організацію попередньо
го та періодичних медичних оглядів для
певних категорій працівників. Йдеться про
медичні огляди, які умовно назвемо «трудовими». Отже, такі медогляди передбачені
для працівників:
z zзайнятих на важких роботах, роботах
із шкідливими та небезпечними умовами
праці;
z zзайнятих на роботах, де є потреба
в професійному доборі;
z zяким не виповнився 21 рік (обов’язково
щорічно).
Тож роботодавцю, зважаючи на законодавчі норми, потрібно організувати та проконт
ролювати проходження медичного обстеження згаданих вище осіб.
Що стосується працівників, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може
спричинити поширення інфекційних захворювань та/або виникнення харчових отруєнь,
то для таких осіб санітарним законодавством
передбачено профілактичні медичні огляди.
Постановою № 559 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Для їх проходження
працівник повинен мати особисту медичну
книжку, видача та зберігання якої регулюються Порядком проведення обов’язкових
профілактичних медичних оглядів та видачі
особистих медичних книжок, затвердженим
Постановою № 559.
Зважаючи на чинну законодавчу базу, існують такі види медичних оглядів:
z zпопередній — проводиться перед прий
няттям на роботу;
z zперіодичний — такому медогляду підлягають працівники протягом трудової діяльності;
z zпозачерговий — проводиться під час
трудової діяльності як за ініціативи працівника, так і за ініціативи роботодавця, але
за наявності підстав.

№ 10 (141) жовтень 2018

Варто згадати і про медичні огляди, передбачені для працівників органів державної
влади. На відміну від «трудових» та профілактичних обстежень їх почали проводити з 1 січня 2012 р. — з часу набуття чинності статті 11 Закону України «Про засади запобігання
і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р.
№ 3206-VI (на сьогодні втратив чинність),
і продовжують проводити й зараз, після набрання чинності Закону № 1700, і стосуються вони перевірки, чи не перебуває особа, яка
претендує на зайняття певної державної посади, на обліку в психоневрологічних або
наркологічних закладах охорони здоров’я
(ст. 57 Закону № 1700). Це складова спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов’язаних з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, яка проводиться перед прийняттям
на роботу (службу) з метою встановлення
придатності до роботи (служби) за обраною
професією.

Увага!
Відповідно до статті 159 КЗпП працівникам
потрібно виконувати вимоги нормативних актів
про охорону праці, у т. ч. проходити в уста
новленому порядку попередній та періодичні
медичні огляди.

Крім того, статтею 31 Закону України
«Основи законодавства про охорону здоров’я»
від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII передбачено організацію профілактичних медич
них оглядів неповнолітніх, вагітних жінок,
працівників підприємств, установ і організацій із шкідливими й небезпечними умовами
праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення або підвищеною
небезпекою для оточуючих. Цією ж статтею
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також визначено, що власники та керівники
підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження
своїми працівниками обов’язкових медичних
оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я
населення, спричинені допуском до роботи
осіб, які не пройшли обов’язкового медогляду.
Перелік категорій населення, які повинні проходити обов’язкові медичні огляди, періодичність,
джерела фінансування та порядок проведення
цих оглядів визначаються постановою КМУ
«Про обов’язкові медичні огляди деяких категорій населення» від 5 серпня 1994 р. № 532.

Попередній медичний огляд
Згідно з пунктом 1.4 Порядку № 246 попередній медичний огляд проводиться під час
прийняття працівника на роботу. Попереднє
обстеження дає змогу:
z zвизначити стан здоров’я працівника
та зареєструвати вихідні об’єктивні показники
здоров’я;
z zвстановити можливість виконувати
без погіршення стану здоров’я професійні
обов’язки в умовах дії конкретних шкідливих
та небезпечних факторів виробничого середо
вища й трудового процесу;
z zвиявити професійні захворювання
(отруєння), що виникли раніше під час роботи на попередніх виробництвах;
z zзапобігти виробничо зумовленим
та професійним захворюванням (отруєнням).
Відповідно до частини п’ятої статті 24 КЗпП
забороняється укладати трудовий договір
з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота, протипоказана
за станом здоров’я.
Роботодавець перед укладанням трудового
договору повинен ознайомити працівника
про небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть негативно позначитися на його
здоров’ї. Варто зауважити, що в колективному
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договорі можуть вказуватися положення, що
регулюють питання взаємних зобов’язань сторін щодо медичного обслуговування працівників тощо (п. 8 частини другої ст. 13 КЗпП).

Періодичні медичні огляди
Відповідно до пункту 1.5 Порядку № 246
періодичні медичні огляди проводяться в період трудової діяльності працівника з метою:
z zсвоєчасного виявлення ранніх ознак
гострих і хронічних професійних захворювань
(отруєнь), загальних та виробничо зумовлених
захворювань у працівників;
z zзабезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих
факторів і трудового процесу;
z zвирішення питання щодо можливості
працівника продовжувати роботу в умовах
дії конкретних шкідливих та небезпечних
виробничих факторів і трудового процесу;
z zрозробки індивідуальних та групових
заходів з охорони здоров’я та реабілітаційних
заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
z zпроведення відповідних оздоровчих
заходів.
Зважаючи на умови праці, медичні огляди
можуть проводитися щомісяця, щокварталу
та щороку, але не рідше ніж один раз на два
роки. У разі необхідності медогляд працівника
можна проводити перед початком робочої
зміни та після її закінчення. За результатами
періодичних медичних оглядів роботодавець
повинен забезпечити проведення відповідних
оздоровчих заходів, якщо в цьому є потреба.

Позачерговий медичний огляд
Проходження працівником позачергового
медичного огляду регулюється частиною
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третьою статті 17 Закону № 2694 та пунктом 4 Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників
окремих професій, виробництв та організацій,
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням
населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від
23 липня 2002 р. № 280.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити
за свій рахунок позачерговий медичний огляд:
z zза заявою працівника, якщо він вважає, що
погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
z zза своєю ініціативою, якщо стан здоров’я
працівника не дозволяє йому виконувати свої
трудові обов’язки;
z zу разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;
z zу разі погіршення епідемічної ситуації.

Категорії працівників,
які підлягають медогляду
Перелік професій працівників, які підлягають медичному огляду, строки і порядок його
проведення встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони праці.
У додатку № 4 до пункту 2.6 Порядку
№ 246 міститься перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими
обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників. Тож до шкідливих
та небезпечних факторів виробничого середо
вища та трудового процесу належать:
z zхімічні речовини, їх сполуки та елементи (неорганічного та органічного походження);
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z zскладні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення
(барвники та пігменти органічні, пестициди,
синтетичні мийні засоби, синтетичні полімерні
матеріали: смоли, лаки, клей, пластмаси, мастило, охолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі; добрива; фармакологічні засоби);
z zпромислові аерозолі переважно фіб
рогенного та змішаного типу дії (цемент,
скловолокно, вуглецевий пил);
z zбіологічні фактори (білково-вітамінні
концентрати, комбікорми, ферментні препарати, біостимулятори, інфікований матеріал і матеріал, що заражений паразитами,
збудники інфекційних захворювань тощо);
z zфізичні фактори, до яких належить
фізичне перевантаження та перенапруження
окремих органів і систем та інші чинники
трудового процесу (підняття та ручне переміщення вантажу, зорово-напружені роботи
(роботи з оптичними приладами, спостереження за екраном).

Увага!
Медичні обстеження водіїв проводяться на під
ставі Положення про медичний огляд канди
датів у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України та Міністерства внутрішніх
справ України від 31 січня 2013 р. № 65/80,
з метою визначення придатності особи до без
печного керування транспортними засобами.
Для таких працівників визначена окрема періо
дичність проходження медичного обстеження,
що, до речі, залежить і від типу транспортного
засобу.

Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі, визначено на законодавчому
рівні. Згідно зі статтею 17 Закону № 2694
роботодавець зобов’язаний за свої кошти

73

актуальна тема

забезпечити фінансування та організувати
проведення попереднього та періодичних
медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах, де є потреба у професійному доборі.
Нормативним актом, який визначає перелік
працівників, які мають обов’язково проходити
медичне обстеження, зважаючи на їх сферу діяльності, є Перелік робіт, де є потреба
у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України
та Державного комітету України по нагляду
за охороною праці від 23 вересня 1994 р.
№ 263/121. Згідно з Переліком до таких робіт
належать:
z zусі види підземних робіт;
z zробота в кесонах, барокамерах, замк
нутих просторах;
z zводолазні роботи;
z zроботи на висоті, верхолазні роботи,
роботи, пов’язані з підйомом на висоту;
z zроботи з обслуговування діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень,
налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В;
роботи, пов’язані з діючим енергетичним
обладнанням;
z zроботи, пов’язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогне
небезпечних виробництвах;
z zроботи, виконання яких передбачає
носіння вогнепальної зброї;
z zаварійно-рятувальні роботи та роботи
із гасіння пожеж;
z zроботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним
транспортом;
z zроботи, пов’язані з емоційно-нервовим
напруженням (авіадиспетчери, диспетчери
з управління рухом залізничного транспорту;
оператори енергетичних систем);
z zроботи з технічного обслуговування
та експлуатації компресорних нафтонасосних
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та газорегуляторних станцій, лінійних систем
магістральних нафто- і газопроводів;
z zроботи, пов’язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування
та зберігання;
z zроботи, які безпосередньо пов’язані
з виробництвом чорних та кольорових металів.
До виконання робіт підвищеної небезпеки
та тих, що потребують професійного добору,
допускаються особи за наявності висновку
психофізіологічної експертизи відповідно
до частини третьої статті 5 Закону № 2694.
Щодо визначення поняття «психофізіологічна
експертиза» зауважимо, що на законодавчому
рівні воно залишається без уточнень, адже
проект наказу Міністерства охорони здоров’я
України і Держгірпромнагляду «Про затвердження Порядку організації та проведення
психофізіологічної експертизи працівників
для виконання робіт підвищеної небезпеки
та тих, що потребують професійного добору» так і не пройшов процедуру узгодження
та затвердження. Утім, нею можна вважати
встановлення відповідності працівника за його
професійно важливими психофізіологічними
якостями вимогам до виконання конкретно визначеної роботи підвищеної небезпеки
та тієї, що потребує професійного добору.
Проходженню психофізіологічної експертизи підлягають працівники сфери рибного
господарства, вугільної та деревообробної
промисловості, швейного виробництва,
ті, що виконують роботи на висоті, працюють
на суднах, водії та машиністи транспортних
засобів. Категорії працівників, які підлягають
обов’язковим наркологічним та психіатричним оглядам, визначено Переліком медичних
психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій,
служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю
діяльність, або оточуючих, затвердженим по-
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становою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1465.
Метою проведення обов’язкових попередніх
та періодичних психіатричних оглядів є встановлення придатності особи до виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій,
служби) з особливими вимогами до стану
її психічного здоров’я.
Крім цього, порядок проведення наркологічних обстежень та професії працівників,
які підлягають наркологічному огляду, визначені, відповідно, Порядком проведення
обов’язкового профілактичного наркологічного огляду та Переліком професій та видів
діяльності, для яких є обов’язковим первинний
і періодичний профілактичний наркологічний
огляд, затвердженими постановою КМУ від
6 листопада 1997 р. № 1238. До таких категорій працівників, зокрема, належать:
z zанестезіологи та інші медичні працівники закладів охорони здоров’я, які за специфікою роботи повинні використовувати
фторотан та ефір;
z zпрацівники підприємств, які працюють
в умовах підвищеного атмосферного тиску,
в т. ч. у кесонах, барокамерах, виконують
водолазні роботи;
z zчергові працівники підприємств, які
обслуговують, налагоджують, монтують і проводять роботи в електромережах та електроустановках під напругою 127 В і більше;
z zпрацівники підприємств, які проводять
роботи, пов’язані з використанням вибухових
матеріалів, працюють на вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах;
z zпрацівники підприємств, установ та організацій, які для виконання своїх професійних обов’язків мають отримати, носити й
використовувати вогнепальну зброю, в т. ч.
працівники воєнізованої охорони незалежно
від відомчого підпорядкування;
z zпрацівники пожежної охорони, газорятувальної служби, служб запобігання виникненню відкритих газових і нафтових фонтанів,
та їх ліквідації;
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z zводії транспортних засобів, у т. ч. автомобілів категорії А, В, С, Д, Е, трамваїв,
тролейбусів, мотоколясок, тракторів, мінітракторів і мотоблоків;
z zавіаційний персонал цивільної авіації,
а також інші особи, які підлягають медичній
сертифікації в лікарсько-льотних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації;
z zпрацівники залізничного транспорту
та метрополітену, робота яких пов’язана з рухом поїздів та роботою на залізничних коліях;
z zпрацівники плаваючого складу водного
транспорту;
z zпрацівники, які виконують роботи
на висоті, в т. ч. машиністи всіх видів кранів;
z zмашиністи (кочегари), оператори котелень, працівники служб газового нагляду;
z zособи, які вступають на службу до Держ
спецзв’язку, в органи державної податкової
служби, митні органи, Міноборони, СБУ,
Державну прикордонну службу, Службу зов
нішньої розвідки, Держспецтрансслужбу,
Збройні сили, інші утворені відповідно до законів України військові формування, в т. ч.
такі, що призиваються на строкову військову
службу, а також вступають (приймаються)
на службу (роботу) в органи, заклади, установи МВС та Національної поліції тощо.

Процедура проходження
медогляду
Наведений вище перелік підстав є основою для формування груп працівників, яким
потрібно проходити медичні обстеження. Як
зазначалося вище, в законодавстві відсутня
норма, яка б зобов’язувала всіх працівників
проходити медичний огляд в обов’язковому
порядку, якщо для них він законодавчо не передбачений. Роботодавець не може за власним
бажанням направити працівника до медичного
закладу, якщо для такого рішення відсутня
належна підстава.
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Звичайно, кількість працівників, які підлягають медичному обстеженню, може змінюватися, що може бути зумовлено змінами
в трудовому процесі (розширення підприємства, введення нових робочих місць, впровадження нових технологій тощо). Відповідно
до частини першої статті 14 Закону № 2694
працівник має проходити у встановленому
законодавством порядку попередній та періодичні медичні огляди. Процедура проведення медичних оглядів визначена Порядком
№ 246:
z zетап І — звернення роботодавця (щорічно до 1 грудня) до закладу державної
санітарно-епідеміологічної служби із заявкою про проходження як попереднього, так
і періодичних медоглядів;
z zетап ІІ — на підставі поданих документів
заклад державної санітарно-епідеміологічної
служби визначає перелік працівників, які
підлягають попередньому (періодичним)
медогляду. Список працівників вноситься
до акта, форма якого міститься в додатку 1
до пункту 2.2 Порядку № 246;
z zетап ІІІ — для працівників, які мають
проходити періодичний медичний огляд,
роботодавець складає списки працівників
(4 примірники) відповідно до додатка 2
до пункту 2.3 Порядку № 246, які погоджуються в санітарно-епідеміологічній службі.
Після погодження списки розсилаються до:
закладу охорони здоров’я, що проводитиме медичне обстеження;
закладу державної санітарно-епідеміологічної служби;
робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України (нині це Фонд соціального страхування України).
Четвертий екземпляр списку працівників
залишається в роботодавця;
z zетап ІV — заклад охорони здоров’я
на основі отриманого списку від роботодав-
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ця складає графік проходження медичного
обстеження;
z zетап V — комісія з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я проводить огляд працівників, результати якого
вносяться до Картки працівника, форма якої
міститься в додатку 7 до пункту 2.16 Порядку
№ 246;
z zетап VІ — працівник отримує медичну
довідку (за формою згідно з додатком 8
до пункту 2.16 Порядку № 246), а роботодавець протягом місяця після проведення
періодичного медичного огляду має отримати заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (його
форма наведена в додатку 9 до пункту 2.17
Порядку № 246), що зберігається протягом
п’яти років.
Медичне обстеження працівників проводиться закладами охорони здоров’я, вимоги
до яких містяться в Порядку № 246, а медичний персонал, який здійснює медогляд, несе
відповідальність згідно з чинним законодавством за відомості, що вносить до медичного
висновку про стан здоров’я працівника. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення
медичних оглядів закладів охорони здоров’я,
яку очолює заступник головного лікаря або
уповноважена головним лікарем особа, який
має підготовку з професійної патології.
Для проходження медичного огляду працівник пред’являє:
z zпаспорт або інший документ, що посвідчує його особу;
z zмедичну карту амбулаторного хворого.
У разі попереднього медичного огляду особа надає направлення, отримане від
роботодавця, за встановленою в додатку 3
до пункту 2.4 Порядку № 246 формою. Також
відповідно до вимог цього Порядку роботодавець, зокрема:
z zпогоджує план-графік проведення медичних оглядів закладами охорони здоров’я;
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z zзабезпечує своєчасну та організовану явку
працівників на медичні огляди та обстеження;
z zздійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені із закладами охорони
здоров’я, призначає відповідальних за організацію медогляду осіб;
z zвідсторонює від роботи працівників, які
не пройшли в установлений строк медичні
огляди, та не допускає до роботи працівників,
яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я*.

Медогляд: гарантії працівникам
Прийняття на роботу
Потрібно зазначити, що відповідно до статті
191 КЗпП без проходження попереднього медичного огляду заборонено приймати на роботу
осіб, яким не виповнилося 18 років. Надалі згідно
з частиною другою статті 11 Закону № 2694
працівники віком 18–21 рік зобов’язані проходити медичні обстеження один раз на рік. Як
зазначалося, роботодавець має забезпечити
проходження медичних оглядів для працівників
до досягнення ними 21 року, зважаючи на норми
статті 191 КЗпП.

Умови праці
Для працівників, направлених на обстеження
до медичного закладу, передбачені додаткові
гарантії, зазначені в статті 123 КЗпП, зокрема,
збереження середнього заробітку та місця роботи. Проте ця норма не стосується працівників,
які проходять попередній медичний огляд.
На підставі медичного висновку роботодавець приймає рішення про подальшу роботу
працівника: можливість або неможливість виконання ним посадових обов’язків. Так, за результатами обстеження закладом охорони здоров’я
працівника може бути переведено на легшу
* Детальніше про відсторонення читайте в журналі «Кадровик України» № 6/2018, с. 26.
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роботу. Таке переведення може відбуватися
як на постійній основі, так і тимчасово.
Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону
№ 2694 працівника, який за станом здоров’я,
зважаючи на медичний висновок, потребує надання легшої роботи, роботодавець:
z zповинен перевести на таку роботу, але
за згодою працівника. Переведення відбувається лише на строк, зазначений у медичному
висновку;
z zможе в разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення
навчання працівника з набуття іншої професії
відповідно до законодавства.

Умови праці осіб з інвалідністю
Особи з інвалідністю мають знати декілька
особливостей трудового процесу, що пов’язані
з медичним висновком. Якщо така особа працює в нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку), то роботодавець може допустити
її до роботи за умови, якщо посадові обов’язки
не суперечитимуть медичним рекомендаціям
(частина друга ст. 55 КЗпП).
Крім цього, осіб з інвалідністю можна залучати до надурочних робіт лише за їх згодою
та за умови, що це не суперечить медичним
рекомендаціям (частина четверта ст. 63 КЗпП).
А частиною другою статті 12 Закону № 2694
передбачено, що у випадках, визначених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно
до рекомендацій, зазначених у медичному висновку.

Розірвання трудового договору
Працівник має право розірвати трудовий
договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця за два тижні. Але
якщо написання заяви про звільнення з роботи
за власним бажанням зумовлено неможливістю
продовжувати роботу у зв’язку з проживанням
у даній місцевості, що підтверджено медичним
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висновком (частина перша ст. 38 КЗпП), такий
трудовий договір розривається в строк, про який
просить працівник.
Ініціатором припинення трудових відносин
може виступити й власник або уповноважений
ним орган. Відповідно до частини другої статті 40 КЗпП трудовий договір може бути припинено з ініціативи роботодавця, якщо виявлена
невідповідність працівника займаній посаді через
стан здоров’я.

Права й обов’язки роботодавця,
пов’язані з медоглядами
Якщо працівник відмовляється або ухиляється
від проходження медичного огляду, то відпо-
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відно до статті 46 КЗпП роботодавець має право відсторонити його від виконання посадових
обов’язків. За ухиляння від проходження медичного обстеження працівника можна притягнути
до дисциплінарної відповідальності. Більше того,
роботодавець зобов’язаний відсторонити його від
роботи без збереження заробітної плати на підставі частини другої статті 17 Закону № 2694.
Отже, працівників, які не пройшли в установлений строк медичного огляду, роботодавець
відсторонює від роботи, а також не допускає
до роботи тих працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана
за станом здоров’я. Також роботодавець має
розробити та вжити необхідних заходів для
усунення причин, що призводять до виникнення
професійних захворювань. 
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Таміла Радченко,

головний редактор журналу «Кадровик України»

Помилки

в разі відсторонення,
переведення та зміни
істотних умов праці
Продовжуємо рубрику, в якій розповідатимемо про те, як фахівцям
відділів персоналу запобігати помилкам у кадровій роботі.
У попередніх матеріалах було приділено увагу помилкам, яких
можна припуститися під час оформлення прийняття працівників
на роботу (№ 8/2018, с. 50) та під час надання відпусток (№ 9/2018,
с. 72). У цій статті розглянемо типові помилки в разі відсторонення
працівника від роботи, його переведення на іншу роботу (посаду),
зміни істотних умов праці та встановлення неповного робочого часу

Відсторонення працівника від роботи
Відсторонення — це тимчасове недопущення працівника до виконання
обов’язків, покладених на нього трудовим договором*. У разі відсторонення
від роботи трудові правовідносини та дія трудового договору тривають, хоча
працівник тимчасово до роботи і не допускається. Згідно зі статтею 46 КЗпП
відсторонення працівників від роботи допускається лише в разі:
z zпояви на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння (без збереження заробітної плати);
z zвідмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інст
руктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони (без
збереження заробітної плати);
z zв інших випадках, передбачених законодавством.
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* Детальніше
про відсторонення читайте
в журналі
«Кадровик
України»
№ 6/2018, с. 26.
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Такими іншими випадками, зокрема, є:
z zвинесення постанови прокурора в разі порушення кримінальної справи.
Строк відсторонення, а також інші умови визначає слідчий у постанові;
z zпозбавлення спеціального права, посвідчення, ліцензії, що необхідні для
виконання роботи чи обов’язків (наприклад, вилучення посвідчення водія);
z zвідсторонення державного службовця згідно зі статтею 72 Закону України
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII у разі невиконання
службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної
матеріальної чи моральної шкоди. У цьому випадку відсторонення відбувається із збереженням заробітної плати. Тривалість відсторонення від виконання
повноважень за посадою не повинна перевищувати часу дисциплінарного провадження. Під час відсторонення від виконання посадових обов’язків державний
службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил
внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню дисциплінарного
провадження.
Вищевказаний перелік є вичерпним і не підлягає розширенню, тож відсто
ронювати працівника за інших обставин не можна.
Заробітна плата за період відсторонення зберігається лише у випадках,
прямо передбачених законодавством. Якщо її збереження не визначено законодавчими нормами, відсторонення відбувається без її збереження. Рішення про
відсторонення обов’язково оформляється розпорядчим документом, в якому
зазначається підстава таких дій та вказується, чи передбачено збереження заробітної плати чи ні.
У разі відсторонення працівник не допускається до роботи, а це означає, що
на період дії відсторонення його не можна переводити на іншу посаду. Працівник
допускається до роботи лише після видання окремого наказу про скасування
відсторонення. Але інколи трапляються випадки, коли відсторонення його
від роботи лише унеможливлює виконання обов’язків саме за цією посадою
(професією): наприклад, вилучення посвідчення водія в працівника, трудові
обов’язки якого полягають саме у виконанні функцій водія. У таких випадках
роботодавець може тимчасово перевести працівника на іншу роботу.
Помилки, яких припускаються в разі відсторонення:
z zпрацівника відсторонюють у випадках, не передбачених законодавством;
z zу наказі про відсторонення не вказують підстав такого рішення;
z zу наказі про відсторонення не зазначають, відбувається воно зі збереженням заробітної плати чи без.

Переведення: постійне й тимчасове
Насамперед слід зауважити, що переведення може бути:
z zпостійним (регулюється частиною другою ст. 32 КЗпП);
z zтимчасовим (визначається ст. 33 КЗпП);
z zтимчасовим у разі простою (передбачено ст. 34 КЗпП).
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Постійне переведення
Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації,
а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію
або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією,
допускається лише за згодою працівника. Законодавством не встановлено, в якій
формі необхідно отримати згадану згоду. На практиці, як правило, працівника
ознайомлюють з наказом, у тексті якого зазначається «за згодою» та «з наказом
ознайомлений, з переведенням згодний». Якщо переведення оформляється
за ініціативою працівника, його згода висловлюється у відповідній заяві.

Тимчасове переведення
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором, допускається лише за його згодою*. Це означає, що працівника можна перевести в разі його згоди, яка висловлюється у відповідній заяві, на іншу
роботу, не передбачену умовами трудового договору, на визначений строк. При
цьому кількість тимчасових переведень не обмежена.
Що стосується тимчасового переведення, то передбачено, що воно може здійснюватися на строк до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим
договором, без згоди працівника, якщо вона не протипоказана йому за станом
здоров’я. Згідно з частиною другою статті 33 КЗпП тимчасове переведення без
згоди працівника допускається лише для відвернення або ліквідації:
z zнаслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій;
z zінших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови людей. Перелік таких обставин законодавством не визначений.
Головними умовами тимчасового переведення без згоди працівника є:
z zнаведений вище перелік обставин, за яких можливе тимчасове переведення.
Він є вичерпним, тому довільне його розширення не допускається;
z zоплата праці за виконану роботу має бути не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
Забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок,
які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до шести років, а також осіб
віком до 18 років без їх згоди. Але в разі їх письмової згоди таке переведення
буде законним.

* Більше про
переведення
читайте в журналі «Кадровик
України»
№ 7/2017, с. 32.

Тимчасове переведення в разі простою
Згідно зі статтею 34 КЗпП простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи,
невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники
можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності й кваліфікації
на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.
Час простою не з вини працівника оплачується із розрахунку не нижче двох
третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). За час простою,
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* Більше про
простій читайте в журналі
«Кадровик
України»
№ 10/2017,
с. 67.

** Детальніше
про зміну
істотних умов
праці читайте
в журналі
«Кадровик
України»
№ 10/2012.
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коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника
або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища
не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Проте час простою з вини
працівника не оплачується*.
Помилки, яких припускаються в разі переведення:
z zплутають поняття тимчасового та постійного переведення;
z zдо трудової книжки вносять запис про тимчасове переведення (цього
не слід робити, навіть якщо такі переведення відбуваються неодноразово).
У той же час запис про постійне переведення вноситься;
z zзгідно зі статтею 114 КЗпП у разі переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його попередній середній
заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, але інколи цієї норми не дотримуються. Додамо, що в разі тимчасового переведення середній заробіток
має бути не нижчий, ніж за основною роботою, лише у випадках, передбачених
частиною другою статті 33 КЗпП.

Зміна істотних умов праці**
Розпочнемо з того, що ж таке зміна істотних умов праці. Зміст цього поняття
опосередковано визначено в частині третій статті 32 КЗпП. Тож під зміною істотних умов праці законодавством передбачено:
зміну:
z zсистем та розмірів оплати праці;
z zпільг;
z zрежиму роботи;
z zрозрядів;
z zнайменувань посад тощо;
встановлення або скасування:
z zнеповного робочого часу;
z zсуміщення професій.
Дискусійним є питання, чи потрібно попереджати працівника про зміну розміру заробітної плати, оскільки частиною третьою статті 32 КЗпП не визначено,
йдеться про її збільшення чи зменшення. Вважається, що оскільки підвищення
заробітної плати поліпшує становище працівника, попереджати його про це немає
потреби. Підтверджує цю думку й стаття 103 КЗпП, в якій зазначається, що про
нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніше як за два місяці
до їх запровадження або змін.
Помилки, яких припускаються в разі зміни істотних умов праці:
z zв більшості випадків кадровики оформлюють зміну істотних умов праці
без змін в організації виробництва та праці. Наголошуємо, що зміна істотних
умов праці допускається лише у зв’язку із змінами в організації виробництва
та праці, оскільки частиною третьою статті 32 КЗпП визначено, що у зв’язку
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із змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних
умов праці;
z zнеповідомлення або несвоєчасне повідомлення працівників про зміну істотних умов праці. Звертаємо увагу, що працівник повинен бути повідомлений
про такі зміни не пізніше як за два місяці до їх запровадження, але якщо вони
відбуваються за його ініціативою, їх введення допускається без двомісячного
строку попередження.

Неповний робочий час
Робота на умовах неповного робочого часу регулюється статтею 56 КЗпП
і передбачає меншу за встановлену законодавством тривалість часу роботи.
Неповний робочий час може бути встановлений:
z zза угодою між працівником і роботодавцем. У такому разі ініціатором
його запровадження є працівник, що підтверджується його заявою;
z zз ініціативи роботодавця за умови:
якщо на підприємстві відбуваються зміни в організації виробництва та праці
з додержанням процедури, передбаченої частиною третьою статті 32 КЗпП;
працівник повинен бути повідомлений про згадані зміни не пізніше ніж
за два місяці.
Законодавством передбачено також випадки, коли неповний робочий час
встановлюється в обов’язковому порядку. Це відбувається на прохання:
z zвагітної жінки;
z zжінки, яка має дитину віком до 14 років;
z zжінки, яка має дитину з інвалідністю, в т. ч. таку, що перебуває під її пік
луванням;
z zжінки, яка доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного вис
новку.
Неповний робочий час може встановлюватися на певний період із зазначенням конкретної дати чи строку, про що обов’язково зазначається в наказі.
Також такий режим роботи може запроваджуватися без обмеження строком,
але в разі його скасування про це видається окремий наказ.
Якщо неповний робочий час встановлюється з ініціативи роботодавця, необхідно попередити про це працівників за два місяці. Якщо такий режим роботи
запроваджується на прохання працівника, то це відбувається на підставі заяви
останнього. Крім того, в наказі має бути чітко вказано кількість годин роботи
за неповного робочого дня або які саме дні тижня є робочими в разі встановлення неповного робочого тижня.
Оплата праці в разі запровадження неповного робочого часу провадиться
пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Неповний робочий час не слід плутати зі скороченим робочим часом, який встановлюється
для пільгових категорій осіб, передбачених статтею 51 КЗпП, і за якого кількість
робочих годин скорочується, але оплата праці здійснюється повністю.
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Помилки, яких припускаються в разі встановлення неповного робочого часу:
z zякщо працівнику встановлено неповний робочий час, щорічна відпустка
надається йому пропорційно відпрацьованому часу, адже законодавство нібито
не містить прямої норми, яка б передбачала надання відпустки повної тривалості.
Це не так, оскільки згідно з частиною третьою статті 56 КЗпП робота на умовах
неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових
прав працівників. Тож слід вважати, що відпустка — це право на відпочинок,
гарантоване Конституцією України, тому вона надається повної тривалості.

Увага!
Установлення працівнику неповного робочого часу в разі фактичного виконання ним
роботи повний робочий час, визначений на підприємстві, тягне накладення штрафу
в 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Винятком є лише щорічна додаткова відпустка за роботу у шкідливих і важких
умовах праці, оскільки механізм її надання визначається Порядком 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, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від
30 січня 1998 р. № 16, пунктом 9 якого передбачено, що додаткова відпустка
надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. 
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Правомірність вимоги

щодо компенсації за соціальну відпустку
Подолання перешкод
Подія деcята.

Кадровий досвід передусім
У будь-якій професії досвід — потужна складова, підґрунтя для виважених рішень, упевненості у своїх діях і просто рішучості. Жодні
знання, навіть найдосконаліші, не можуть
замінити досвіду. Адже якщо немає досвіду,
то й знання важкувато застосувати. А інколи
просто не встигаєш це робити. Особливо якщо
керівництво має того досвіду з три вантажні
потяги, а до того ж ще й наполегливість.
— Щось я тут не зрозумів, Олено Богданівно! Я б навіть сказав, дорогесенька Олено
Богданівно! Як це так — ми не можемо виплатити компенсацію за невикористану відпустку
працівнику?! — обурювався Тарас Андрійович. — Так, звичайно, мені, а може й вам, неприємно, що людина звільняється, бо хороші
працівники завжди в ціні. Але що поробиш —
це життя. А воно зараз таке, що інколи не лише
хочеться звільнитися, а й… Ну то таке… А тим
більше якщо ти мати двох дітей. Тільки-но
одну випестувала, а тут тобі раз — і друга наздогнала. То маєш робити вибір: або сидіти
та виховувати, або ще й працювати. Хоча можна
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й сидіти і нібито працювати, принаймні так
вважатиметься згідно з вашим трудовим законодавством…
Молода дівчина слухала нескінченний потік незбагненних думок директора і згадувала
настанови досвідченої Світлани Євгенівни:
от «якщо в керівництва відкривається чакра
красномовця й настає прозріння в розумінні
життєвих цінностей», краще вирішення будьякого питання відкласти на потім.

— Щось я тут
, Олено Богда
нівно,
не зрозумів!

85

кадровий роман

Олена Богданівна зрозуміла, що їй «казково»
пощастило потрапити до директора саме в такий
період. Але непереборне бажання довести свою
правоту все ж взяло гору.
— Тарасе Андрійовичу, — перервала нескінченний монолог боса дівчина, чим дуже образила його его, і зовнішні прояви цього не змусили
на себе довго чекати. — Я вже намагалася вам
сказати, що так прямолінійно (цей термін, немов басовитий глибокий удар там-тама, миттю
змусив закритися отвір адекватного сприйняття
реальності паном директором і поставив крапку
у вирішенні питання саме зараз) з точки зору
законодавства ми не зможемо цього зробити…
— Тобто ви вважаєте мої дії прямолінійними? — у цей момент брови Тараса Андрійовича
піднялися майже до середини чола як проекції
єгипетських пірамід Хеопса і Хефрена. — Шановна, — холодно додав директор, — не намагайтеся, а дійте! А якщо ви прийшли на мій виклик
не з вирішенням питання, а лише з намаганнями,
то, будь ласка, зверніться до нашої Світлани
Євгенівни за порадою й тоді приходьте. Можете
навіть удвох…
Цими словами Тарас Андрійович дав зрозуміти, що розмову завершено… Засмучена
дівчина насупившись почимчикувала до свого
офісу. Проте молодість все ж таки далася взнаки
(у позитивному сенсі цього слова).
Поки Олена Богданівна через усю невелику
адміністративну будівлю дійшла до свого офісу,
вона оговталась, і її міркування змінили вивіску
на дверях з «усе пропало» на більш позитивне —
«варто спробувати ще».
Уже в кабінеті вона ще раз перегорнула, наче
підручник, електронні сторінки КЗпП та Закону
про відпустки, звірила все зі своїми пропозиціями й обґрунтуваннями, але для впевненості
вирішила все ж таки зазирнути до кабінету HR.
— Тут така справа, — ще не зовсім впевнено
почала дівчина, і це одразу помітила Світлана
Євгенівна.
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«Тут така сп
рава…», — не
зовсім упевнено почала ді
вчина.

— А-а-а, мабуть я розумію, в чому насправді справа, — з ледь помітною усмішкою почала вона. — Тарас Андрійович знову був в ударі?
— Та було таке, — у відповідь Олена Богданівна теж усміхнулась.
— А яке питання?
— Та, з одного боку, питання не таке й складне, — бадьорилась дівчина. — Наша працівниця
Литвиненко, з фінансового департаменту, написала заяву про звільнення.
— Так вона ж у «декреті»?! — здивувалася
Світлана Євгенівна.
— Так! Саме в цьому і суть питання, — розтлумачувала далі ситуацію молодий спеціаліст. — У заяві про звільнення вона попросила
компенсацію за додаткову відпустку, на яку вона
начебто має право як мати двох дітей. Я думаю, що вона міркувала так: мовляв, у мене
народилася друга дитина, отже, за законом мені
має надаватися додаткова відпустка тривалістю
10 днів. І якщо я звільняюся, то можна попросити про компенсацію за ці дні…
— Але ж вона після першої «декретної» відпустки в поточному році жодного дня не працювала, то й додаткова відпустка не може бути
їй надана, — резюмувала Світлана Євгенівна.
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— Геніально!
ра…

— Ну звісно! —
остаточно заспокоїлась і впевнилась
у собі Олена Богданівна. — Я це й намагалася
донести до нашого директора. А він як почув, що
ми не можемо надати компенсацію, як причепився до слова «намагалась», то на тому все й
закінчилось.
— Ох, Тарасе Андрійовичу! — зітхнула Світлана Євгенівна. — Але ж… Я так думаю, що наш
директор як добра людина і щедрий господар
налаштований на те, щоб виплатити компенсацію. І якщо ми прийдемо з таким поясненням,
то ризикуємо наразитися на довжелезний монолог про «зміст життя і його труднощі», який
буде густо зрошений фразеологізмами.
— Так отож. Тому я хотіла б запропонувати
йому варіант, за якого ми все ж таки зможемо
зробити компенсаційну виплату, — перейшла
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від емоцій до конструктиву молодий спеціаліст. — Якщо домовитися, щоб Литвиненко
вийшла на роботу принаймні хоча б на день,
то тоді юридично буде зафіксована її реальна
трудова діяльність у цьому році. А це автоматично дасть право на використання працівницею додаткової відпустки, а отже, і на отримання компенсації.
— Геніально! — вигукнула Світлана Євгенівна. — Після обіду йдемо до директора.
Відразу після закінчення обідньої перерви
кадрова команда вже звітувала перед босом.
— …Тож у такому разі ми можемо застосувати норму закону про виплату грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку
як матері двох дітей і задовольнити прохання
працівниці, — впевнено закінчувала «виступ»
Олена Богданівна, паралельно спостерігаючи,
як поводиться Світлана Євгенівна.
Вона всім своїм виглядом давала зрозуміти
Тарасу Андрійовичу, що в разі невдоволення
готова застосувати «важку артилерію». Здавалося, що й він відчував це. Тому щойно Олена
Богданівна закінчила, м’яко перепитав:
— Ну от і добре! От і чудово! Ви згодні з такою пропозицією, Світлано Євгенівно? Так-так,
я бачу, що згодні. Ну тоді вирішуйте питання
безпосередньо з Литвиненко.
Уже в коридорі, дорогою до своїх кабінетів,
Олена Богданівна з доброю усмішкою запитала
свою старшу наставницю:
— І як у вас так виходить? Тарас Андрійович
навіть не перепитував нічого!
— Досвід…
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* Про соціальні
відпустки
за попередні
роки див. у журналі «Кадровик
України»
№ 3/2018, с. 84.
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Правовий коментар
Безумовно, в разі звільнення працівниці їй має бути виплачена грошова компенсація за всі не використані
нею дні щорічної відпустки. Окрім
цього, відповідно до статті 24 КЗпП
під час звільнення їй також має бути
виплачена компенсація за невикористану додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, яка передбачена статтею 19 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада
1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки).
Згідно з нормами цього Закону
жінці, яка працює й має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила
дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,
одинокій матері, батьку дитини або
особи з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує їх
без матері (у т. ч. у разі тривалого
перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла під
опіку дитину або особу з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи, чи
одному із прийомних батьків щорічно надається додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів. Це означає, що за наявності
в працівниці двох дітей, свідоцтва
про народження яких зберігаються
у відділі кадрів підприємства, вона має
право на її використання або на компенсацію в разі звільнення. Виплата
компенсації в разі звільнення безпосередньо пов’язана з правом надання
такої відпустки. Тож зупинимося

на тому, за яких умов працівниця має
право на її використання.
Згідно з наведеними вище положеннями Закону про відпустки право
на додаткову відпустку залежить
як від підстав її надання, так і від
віку дитини. Вік дітей цією статтею
визначено лише для такої категорії
працівників, як «жінка, яка працює
і має двох або більше дітей віком до 15
років», і саме вона й розглядається
в цій частині роману. Тож наведене
питання вирішується досить просто.
Для жінки, яка має двох дітей,
15-річний вік визначається за старшою дитиною. Але це не означає, що
якщо в поточному році (навіть на його
початку, наприклад, у січні) дитині
виповнилося 15 років, працівниця —
мати цих дітей права на відпустку
вже не матиме. Право на її використання в поточному році чи на отримання компенсації за цей рік у неї
не зникає, оскільки така відпустка
надається за календарний рік*.
Слід відзначити, що обчислювати
тривалість цієї відпустки залежно
від робочого року працівника не можна. Це також зумовлено тим, що
вона не належить до виду щорічних
і в обов’язковому порядку надається
в будь-який час протягом календарного, а не робочого року та не залежить
від відпрацьованого часу. Тобто якщо
тривалість відпустки за однією підставою становить 10 календарних
днів за календарний рік, то й надаватися вона має лише такої тривалості. І, як зазначалося вище, дата
народження дитини на це не впливає, а отже, вона може надаватися
як до дня народження дитини, так
і після. Нагадаємо, що під час обчис-
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лення тривалості такої відпустки
святкові та неробочі дні, визначені
статтею 73 КЗпП, не враховуються.
Також слід зазначити, що ця відпустка не підлягає поділу на частини. Правила поділу стосуються
лише щорічних відпусток. Та оскільки
додаткова відпустка працівникам,
які мають дітей, віднесена до виду
соціальних, ці правила на неї не поширюються. Отже, працівник, який
має право на таку відпустку за однією
підставою, має одразу скористатися
10 календарними днями цієї відпустки. Разом з тим якщо працівник має
право на згадану відпустку за двома
або більше підставами, Міністерство соціальної політики України
у своєму листі від 12 травня 2015 р.
№ 256/13/116-15 допускає можливість її використання частинами.
У цьому разі її тривалість становить
17 календарних днів, і працівник, за потреби, може використати спочатку
10 календарних днів цієї відпустки,
а потім — 7*.
Також важливим є той факт, що
законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається
право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей. Тож якщо
працівниця з якихось причин не скористалася цим правом і не використала таку відпустку за попередній
або кілька попередніх років, то вона
має право використати її в будь-який
зручний для себе час. А отже, і в разі
звільнення, незалежно від підстав
(чи то звільнення за угодою сторін,
за переведенням, за ініціативою працівниці чи роботодавця), їй має бути
виплачена компенсація за всі не використані нею соціальні відпусти за по-
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передні роки. Зауважимо, що навіть
за умови звільнення за переведенням
на інше підприємство (п. 5 ст. 36
КЗпП), якщо працівник звільняється
з роботи у відповідному році та має
невикористану соціальну відпустку
за цей рік, йому має бути виплачена
за неї грошова компенсація. Можливості перерахування грошової компенсації за невикористані дні зазначеної
соціальної відпустки на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник
у разі звільнення за переведенням, чинним законодавством не передбачено.
Більше того, на новому місці роботи
він не матиме права на отримання
цієї відпустки, оскільки вона надається один раз протягом відповідного
календарного року.
Водночас, як випливає з норм
статті 19 Закону про відпустки, для
отримання такої відпустки жінці недостатньо мати двох дітей віком
до 15 років, вона ще повинна працювати. А працювати — означає не лише
документально перебувати в трудових відносинах з підприємством,
це означає, що жінка має фактично
виконувати свої трудові обов’язки.
Також зауважимо, що оскільки відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
та додаткова відпустка працівниці
як матері, що має двох дітей, належать до виду соціальних відпусток,
встановлених статтею 4 Закону про
відпустки, жінка, яка перебуває у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (на підставі медичного виснов
ку — до досягнення дитиною шестирічного віку), не має права на соці-

* Нагадаємо, що
листи
Міністерства
не є нормативно-правовими
актами, вони
носять інформаційний, рекомендаційний
характер
і не встановлюють нових правових норм.
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альну відпустку, передбачену статтею 19 Закону про відпустки. Право
на неї в працівниці настане лише після
фактичного виходу на роботу із згаданих відпусток. Отже, реалізувати своє право на використання такої
відпустки вона може за умови, якщо
на день її початку має стаж роботи
в році, за який просить надати відпустку, тривалістю хоча б один день.
Тобто період перебування у відпустці
для догляду за дитиною не зараховується до стажу роботи, що дає право
на зазначену соціальну відпустку*.
У ситуації, що розглядається
в цій частині роману, у календар-

P. S.
Працевлаштування нових співробітників —
це, з одного боку, приємний момент. Нові
обличчя в колективі, новий погляд на старі
справи, нові емоції — як то кажуть, «молода
кров». З іншого боку — це новий паперовий
клопіт. Утім, він був би цілком стандартним
і зрозумілим, якби не сучасні новації.
На вже відоме підприємство після співбесіди з HR для працевлаштування прибув
молодий та симпатичний співробітник. Усе
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ному році звільнення працівниця
права на додаткову відпустку, передбачену статтею 19 Закону про
відпустки, не має, оскільки в цьому
році вона жодного дня не працювала
у зв’язку з перебуванням у відпустці
для догляду за дитиною відповідно
до статті 18 Закону про відпустки.
Таким чином, підстав для виплати
грошової компенсації за таку відпустку в порядку, визначеному статтею 24 Закону про відпустки, вона
не має, і вимога щодо її виплати є
необґрунтованою. А отже, відмова
роботодавця в її виплаті вважається
правомірною.

в нього було сучасним — і одяг, і стиль, і ґаджети і… навіть документи.
Для оформлення стандартних кадрових
документів він завітав до кабінету молодого
фахівця Олени Богданівни. На прохання надати паспорт хлопець нічого не підозрюючи
поклав на стіл новесеньку ID-картку.
— О боже! — ледь не підстрибнула дівчина. — І що мені з цим робити? Як же я за цим
шматком пластика заповню всі необхідні
документи!?
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Зразок
Положення про адміністративно-господарський підрозділ
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає завдання, функції, права, відповідальність і основи діяльності
адміністративно-господарського підрозділу.
1.2. Підрозділ здійснює адміністративно-господарське забезпечення діяльності організації.
1.3. Структура та чисельність підрозділу визначається штатним розписом підприємства.
1.4. Структурний підрозділ підпорядковується безпосередньо керівнику організації або одно
му з його заступників.
1.5. Діяльність структурного підрозділу регулюється чинним законодавством, норматив
но-правовими актами з господарського обслуговування, нормами та правилами утримання,
експлуатації та ремонту будівель, технічного обладнання, нормативними документами щодо
дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, протипожежної безпеки та техніки безпеки,
організаційно-розпорядчими та локальними документами організації.
1.6. Діяльність підрозділу здійснюється на основі поточного та перспективного планування.
1.7. Кваліфікаційні вимоги, функціональні обов’язки, права, відповідальність керівника
та інших працівників підрозділу регламентуються посадовими (робочими) інструкціями, які
затверджуються керівником організації.
<…>
2. Завдання
2.1. Планування, організація та контроль за адміністративно-господарським забезпеченням
діяльності організації.
2.2. Організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю структурних підрозділів
організації з питань господарського обслуговування, раціонального використання матеріальних
і фінансових ресурсів, збереження власності організації.
2.3. Підготовка та подання керівництву інформаційно-аналітичних матеріалів про стан і пер
спективи розвитку господарського забезпечення діяльності організації, розробка пропозицій
щодо вдосконалення роботи адміністративно-господарського підрозділу.
2.4. Участь у підготовці та виконанні управлінських рішень керівництва з питань адміністра
тивно-господарського забезпечення діяльності організації.
2.5. Контроль у межах своєї компетенції за дотриманням санітарно-протиепідемічного режи
му, правил протипожежної безпеки, норм техніки безпеки, своєчасне вжиття необхідних заходів
у разі виявлення фактів їх порушення.
2.6. Ведення передбаченої чинними нормативно-правовими актами документації, надання
у встановлені терміни статистичної та іншої інформації про діяльність підрозділу.
<…>
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3. Основні функції
3.1. Технічне обслуговування та забезпечення належного стану відповідно до правил і норм
виробничої санітарії та протипожежного захисту будівель і приміщень, в яких розташовані під
розділи організації, контроль за справністю обладнання (ліфтів, електромережі, систем опалення,
водопостачання, вентиляції тощо).
3.2. Участь в інвентаризації будівель, приміщень, обладнання з метою контролю за їх збе
реженням та технічним станом.
3.3. Планування поточних і капітальних ремонтів основних фондів (будівель, систем водо
постачання, повітропроводів та інших споруд), складання кошторисів господарських витрат.
3.4. Ремонт приміщень, контроль за якістю виконання ремонтних робіт.
3.5. Забезпечення підрозділів організації меблями, господарським інвентарем, засобами
механізації інженерної та управлінської праці, контроль за їх раціональним використанням,
збереженням, проведенням своєчасного ремонту.
3.6. Оформлення необхідних документів для укладання договорів про проведення робіт
і надання послуг сторонніми організаціями.
3.7. Отримання та зберігання канцелярського приладдя, господарських матеріалів, устатку
вання, інвентаря, забезпечення ними структурних підрозділів організації, облік їх витрачання
та складання встановленої звітності.
3.8. Контроль за раціональним витрачанням матеріалів і фінансових коштів, що виділяються
для господарських цілей.
3.9. Благоустрій, озеленення, прибирання території, святкове художнє оформлення фасадів
будівель і прохідних.
3.10. Господарське обслуговування нарад, конференцій, семінарів та інших заходів.
3.11. Організація транспортного забезпечення діяльності організації. У разі відсутності власного
автотранспорту підготовка договорів про транспортне обслуговування сторонніми організаціями.
3.12. Організація та забезпечення пропускного режиму.
3.13. Проведення протипожежних заходів.
3.14. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників організації, спря
мованої на забезпечення схоронності й утримання в справному стані будівель, приміщень і майна
організації, дбайливе ставлення до обладнання та економне використання матеріальних і енергетич
них ресурсів (електроенергії, тепла, води, канцелярського приладдя, витратних матеріалів тощо).
4. Керівництво підрозділом
4.1. Підрозділ очолює його керівник, на посаду якого призначається особа, яка має вищу
професійну освіту та стаж роботи за фахом не менше 2 років або середню професійну освіту
та стаж роботи за фахом не менше 5 років.
4.2. Керівник підрозділу:
— керує всією діяльністю підрозділу;
— здійснює в межах своєї компетенції функції управління (планування, організації, моти
вації, контролю);
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— приймає рішення, обов’язкові для виконання працівниками підрозділу;
— розподіляє функціональні обов’язки та окремі доручення між співробітниками, встанов
лює ступінь їх відповідальності;
— за необхідності вносить пропозиції керівнику організації про зміну посадових інструкцій
підлеглих йому працівників;
— вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу, оптимізації структури
та штатної чисельності;
— бере участь у перспективному й поточному плануванні діяльності підрозділу, а також
підготовці наказів, розпоряджень та інших документів, що стосуються покладених на підрозділ
завдань і функцій;
— вживає необхідних заходів для поліпшення матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення, умов праці, підвищення професійної підготовки працівників підрозділу;
— бере участь у підборі та розстановці кадрів підрозділу;
— вносить пропозиції про заохочення й накладення дисциплінарних стягнень на працівників
підрозділу, направлення їх на перепідготовку та підвищення кваліфікації;
— удосконалює систему трудової мотивації працівників підрозділу;
— несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на адмі
ністративно-господарський підрозділ завдань і функцій;
— здійснює контроль за виконанням підлеглими йому працівниками своїх посадових
обов’язків, дотриманням трудової дисципліни та діяльністю підрозділу в цілому.
4.3. У період відсутності керівника підрозділу його обов’язки виконує його заступник (за його
наявності) або призначений наказом керівника організації інший працівник.
5. Права та відповідальність керівника підрозділу
5.1. Керівник адміністративно-господарського підрозділу має право:
— отримувати документи, які надходять в організацію, та інші інформаційні матеріали
за своїм профілем діяльності для ознайомлення, систематизованого обліку й використання
в роботі;
— запитувати та отримувати від керівництва організації й керівників структурних підрозділів
інформацію, необхідну для виконання покладених завдань і функцій;
— здійснювати в межах своєї компетенції перевірки та координацію роботи структурних
підрозділів з питань адміністративно-господарської діяльності, про результати перевірок допо
відати керівництву організації;
— вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи адміністративно-госпо
дарського підрозділу та організації в цілому;
— брати участь в підборі та розстановці кадрів за своїм профілем діяльності;
— вносити пропозиції керівництву організації щодо підвищення кваліфікації, заохочення
та накладення стягнень на працівників адміністративно-господарського та інших структурних
підрозділів організації за своїм профілем діяльності;
— брати участь у нарадах під час розгляду питань господарського забезпечення діяльності
організації.
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5.2. Керівник адміністративно-господарського підрозділу несе відповідальність за:
— виконання покладених на підрозділ функцій і завдань;
— організацію роботи підрозділу, своєчасне та кваліфіковане виконання наказів, розпо
ряджень, доручень вищого керівництва, чинних нормативно-правових актів за своїм профілем
діяльності;
— раціональне й ефективне використання матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів;
— виконання працівниками підрозділу своїх функціональних обов’язків;
— дотримання працівниками підрозділу правил внутрішнього розпорядку, санітарно-проти
епідемічного режиму, протипожежної безпеки та техніки безпеки;
— ведення документації, передбаченої чинними нормативно-правовими документами;
— надання в установленому порядку достовірної статистичної та іншої інформації про
діяльність підрозділу;
— готовність підрозділу до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.
6. Взаємовідносини з іншими підрозділами
6. Адміністративно-господарський підрозділ здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими
службами та структурними підрозділами організації, а також у межах своєї компетенції — зі сто
ронніми організаціями.
6.1. З відділом бухгалтерського обліку та звітності з питань: _____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________.
6.2. З відділом роботи з персоналом з питань: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________.
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Справа за позовом

про незаконне звільнення працівника
у зв’язку з добровільним вступом
на військову службу
Постанова Верховного Суду від 20 червня 2018 р.
у справі № 323/1252/17

У

квітні 2017 р. Особа_2 звернулася
до суду з позовом до приватного підприємства фірми «Нотек» (далі — фірма) про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Позовна заява була мотивована
тим, що її було прийнято на військову службу
за контрактом в особливий період і на неї розповсюджуються гарантії, встановлені статтею
119 КЗпП, а саме: на час військової служби
за нею зберігаються місце роботи, посада
та середній заробіток. Незважаючи на це, відповідач після укладення Особою_2 контракту
на проходження військової служби від 28 лютого 2017 р. у той же день звільнив її з роботи
на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП.
З урахуванням наведеного, Особа_2 просила суд визнати незаконним та скасувати наказ директора фірми від 28 лютого 2017 р.
№ 196-К про її звільнення з роботи у зв’язку
з добровільним вступом на військову службу
за контрактом, поновити її на роботі за професією водія вантажного автотранспорту та стягнути з відповідача середній заробіток за час
вимушеного прогулу. Рішенням районного суду
від 11 липня 2017 р. позовні вимоги Особи_2
було задоволено, а наказ директора фірми від
28 лютого 2017 р. № 196-К про звільнення
Особи_2 з роботи за професією водія вантаж-
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ного автотранспорту у зв’язку з добровільним вступом на військову службу на підставі
пункту 3 статті 36 КЗпП визнано протиправним
та скасовано.
Особу_2 було поновлено на роботі за професією водія вантажного автотранспорту з 28 лютого 2017 р. та стягнуто на її користь середній
заробіток за час з моменту звільнення в розмірі
9890,50 грн, а також вирішено питання про
розподіл судових витрат. Рішення суду першої
інстанції було мотивоване тим, що звільнення
позивача було незаконним, оскільки за ним
як таким, що прийнятий на військову службу
за контрактом, зберігаються, у тому числі, місце
роботи, посада і середній заробіток. Ухвалюючи
рішення у справі місцевий суд керувався положеннями частини третьої статті 119, статті 235
КЗпП, Закону України «Про оборону України»
від 6 грудня 1991 р. № 1932-ХІІ (далі — Закон
№ 1932), Закону України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р.
№ 3543-ХІІ (далі — Закон № 3543), Закону
України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ
(далі — Закон № 2232).
Рішенням апеляційного суду від 23 листопада 2017 р. рішення районного суду від
11 липня 2017 р. було скасовано й ухвалено
нове рішення, яким Особі_2 відмовлено в за-
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доволенні заявлених позовних вимог про поновлення на роботі та стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу, а також
вирішено питання про розподіл судових витрат.
Рішення апеляційного суду було мотивоване тим, що на момент укладання позивачем
контракту про добровільний вступ на військову
службу часткова мобілізація не проводилася,
оскільки завершилася 17 серпня 2015 р., особ
ливий стан не був запроваджений, як не був
оголошений і воєнний стан, а тому вимоги позивача є необґрунтованими. Укладання військового контракту особою, що не була призвана на військову службу під час мобілізації,
в особливий період, не передбачає збереження
гарантій, визначених статтею 119 КЗпП.
У грудні 2017 р. Особою_2 до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ було подано касаційну
скаргу на рішення апеляційного суду від 23 листопада 2017 р., у якій вона просила скасувати
рішення апеляційного суду від 23 листопада
2017 р. та залишити в силі рішення районного
суду від 11 липня 2017 р., посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом
норм матеріального права та порушення норм
процесуального права.
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу,
були обґрунтовані тим, що апеляційний суд
повно та всебічно не з’ясував обставини справи та дійшов необґрунтованого висновку про
необґрунтованість заявлених позовних вимог.
Апеляційним судом не взято до уваги наявності
кризової ситуації в державі та дію особливого
періоду.
Вісімнадцятого грудня 2017 р. касаційну
скаргу Особи_2 на рішення апеляційного суду
від 23 листопада 2017 р. було передано до Верховного Суду, а 26 січня 2018 р. фірма подала
відзив на касаційну скаргу, в якому вказувалося
на її необґрунтованість та безпідставність.
Двадцять восьмого травня 2018 р. ухвалою
Верховного Суду справу за позовом Особи_2
до фірми про поновлення на роботі та стяг-
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нення середнього заробітку за час вимушеного
прогулу призначено до судового розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без
повідомлення учасників справи за наявними
в ній матеріалами.
Частинами першою та другою статті 400
Цивільного процесуального кодексу України
від 18 березня 2004 р. № 1618-IV (далі — ЦПК)
визначено, що під час розгляду справи в касаційному порядку суд у межах касаційної скарги
перевіряє правильність застосування судом
першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права й не може
встановлювати або (та) вважати доведеними
обставини, що не були встановлені в рішенні чи
відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого
доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Суд касаційної інстанції перевіряє законність
судових рішень лише в межах позовних вимог,
заявлених у суді першої інстанції. Згідно з положенням частини другої статті 389 ЦПК підставами касаційного оскарження є неправильне
застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Перевіривши доводи касаційної скарги
та матеріали справи, колегія суддів дійшла
таких висновків. Судами встановлено, що Особу_2 наказом від 11 квітня 2016 р. № 164-К
було прийнято на роботу до фірми за професією водія вантажного автотранспорту. Двадцять
восьмого лютого 2017 р. Особа_2 уклала з Міністерством оборони України в особі командира
військової частини контракт про проходження
військової служби у Збройних силах України
строком на три роки.
Наказом директора фірми від 28 лютого 2017 р. № 196-К Особу_2 було звільнено
з роботи за професією водія вантажного автотранспорту у зв’язку з добровільним вступом
на військову службу на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП. Вказаний наказ Особа_2 отримала
рекомендованим листом 1 квітня 2017 р., що
підтверджується копією відповідного пошто-
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вого конверта. Згідно з частиною третьою
статті 119 КЗпП (у редакції, чинній на момент
виникнення спірних правовідносин) за працівниками, призваними на строкову військову
службу, військову службу за призовом осіб
офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятими на військову службу за конт
рактом, у тому числі шляхом укладення нового
контракту на проходження військової служби,
під час дії особливого періоду на строк до його
закінчення або до дня фактичного звільнення
зберігаються місце роботи, посада і середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності
й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони
працювали на час призову. Таким працівникам
здійснюється виплата грошового забезпечення
за рахунок коштів державного бюджету України
відповідно до Закону України «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ
(далі — Закон № 2011).
Із змісту вказаної вище норми трудового
законодавства вбачається, що для вирішення питання про наявність прав та гарантій,
передбачених нею, правове значення мають
види військової служби, її підстави, терміни
дії особливого періоду, початку та завершення
мобілізації, демобілізації та наявності кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці. Визначення засад оборони України та підготовки
держави до оборони, порядок та підстави призову на військову службу, умови її проходження,
правове регулювання соціального та правового
статусу військовослужбовців визначаються
Законом № 1932, Законом № 3543, Законом
№ 2232, Законом № 2011 та указами Президента України й іншими підзаконними актами.
Відповідно до статті 1 Закону № 3543 особ
ливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади,
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інших державних органів, органів місцевого
самоврядування, Збройних сил України, інших
військових формувань, сил цивільного захисту,
підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,
який настає з моменту оголошення рішення
про мобілізацію (крім цільової) або доведення
його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану
в Україні або в окремих її місцевостях та охоп
лює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Мобілізація — комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної
влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій на функціонування в умовах особ
ливого періоду, а Збройних сил України, інших
військових формувань, Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту — на організацію
та штати воєнного часу. Мобілізація може бути
загальною або частковою й проводиться відкрито чи приховано. Демобілізація — комплекс заходів, рішення про порядок і терміни
проведення яких приймає Президент України,
спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади,
інших державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу та функціонування в умовах
мирного часу, а Збройних сил України, інших
військових формувань, оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту — на організацію
мирного часу (ст. 1 Закону № 3543).
Особливий період закінчується з прийняттям
Президентом України відповідного рішення про
переведення всіх інституцій України на функціонування в умовах мирного часу. Згідно зі статтею 1 Закону № 2232 військовий обов’язок
установлюється з метою підготовки громадян
України до захисту Вітчизни, забезпечення осо-
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бовим складом Збройних сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних
органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту, посади в яких
комплектуються військовослужбовцями. Військовий обов’язок включає: підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; прийняття в добровільному
порядку (за контрактом) та призов на військову
службу; проходження військової служби; виконання військового обов’язку в запасі; проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.
Відповідно до частин першої та другої стат
ті 2 Закону № 2232 військова служба є державною службою особливого характеру, яка
полягає у професійній діяльності придатних
до неї за станом здоров’я і віком громадян
України, іноземців та осіб без громадянства,
пов’язаній із обороною України, її незалежності
та територіальної цілісності. Час проходження
військової служби зараховується громадянам
України до їх страхового стажу, стажу роботи,
стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Проходження військової
служби здійснюється, зокрема, громадянами
України — у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом. Загальні умови укладення контракту на проходження військової
служби визначені статтею 19 Закону № 2232.
Рішенням Ради національної безпеки та оборони України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету
і територіальної цілісності України» від 1 березня 2014 р., яке введене в дію Указом Президента
України від 2 березня 2014 р. № 189/2014,
констатовано виникнення кризової ситуації,
яка загрожує національній безпеці України
та вимагає необхідності вжиття заходів щодо
захисту прав та інтересів громадян України,
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості державних кордонів України,
недопущення втручання в її внутрішні справи.
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Судами встановлено, що позивач уклав
контракт на проходження військової служби у Збройних силах України після 2 березня 2014 р. строком на три роки. Як випливає
зі змісту частини третьої статті 119 КЗпП, по
ширення гарантій щодо збереження місця ро
боти законодавець не ставить у залежність від
виду контракту, а лише умову, що такі гарантії
надаються особі в разі виникнення кризової
ситуації, що загрожує національній безпеці,
а саме: під час мобілізації, на особливий період.
Рішень про повну демобілізацію всіх призваних під час мобілізації військовослужбовців
та переведення всіх інституцій України на функціонування в умовах мирного часу Президент
України не приймав. Суд апеляційної інстанції
вказаного не врахував. Відповідно до частин
першої та другої статті 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави або незаконного
переведення на іншу роботу працівник повинен
бути поновлений на попередній роботі органом,
який розглядає трудовий спір.
Під час винесення рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий
спір, одночасно приймає рішення про виплату
працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Ухвалюючи рішення, суд
першої інстанції, на підставі доказів, поданих
сторонами, правильно виходив із того, що позивач уклав контракт про проходження військової
служби у Збройних силах України під час кризової ситуації, що загрожує національній безпеці
України, і останній як військовослужбовець несе
службу особливого характеру під час дії в дер
жаві особливого періоду, а тому користується
пільгами, передбаченими статтею 39 Закону
№ 2232 та частиною третьою статті 119 КЗпП.
Із урахуванням положень частини другої статті
235 КЗпП місцевий суд, визнавши незаконними
дії та рішення роботодавця про звільнення позивача, дійшов обґрунтованого висновку щодо
наявності підстав для стягнення із відповідача на користь позивача середнього заробітку
за час вимушеного прогулу. Таким чином, суд
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першої інстанції дійшов правильного висновку
про порушення відповідачем прав позивача, гарантованих частиною третьою статті 119 КЗпП.
Колегія суддів погодилася з висновками суду
першої інстанції, оскільки звільнення працівника з підстав, не передбачених законом, або
з порушенням установленого законом порядку
свідчить про незаконність такого звільнення
та тягне за собою поновлення порушених прав
працівника. Згідно з нормами статті 413 ЦПК
суд касаційної інстанції скасовує постанову суду
апеляційної інстанції повністю або частково
й залишає в силі судове рішення суду першої
інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано
судове рішення, яке відповідає закону.
Отже, Верховний Суд постановив, що касаційна скарга Особи_2 підлягає задоволенню.

Правовий коментар
У ситуації, що розглядається, було незаконно
звільнено працівника, який вступив на військову
службу за контрактом, на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП. Ця норма справді міститься в КЗпП,
але на час дії особливого періоду під час мобілізації вона не застосовується незалежно від
того, чи призивають працівника чи він добровільно укладає контракт про військову службу
або переукладає його. Як бачимо, суди всіх ін-
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станцій підтвердили факт заборони звільнення
за пунктом 3 статті 36 КЗпП за таких обставин.
Необхідно також пам’ятати, що в разі звільнення працівника за пунктом 3 статті 36 КЗпП
під час особливого періоду останній не лише
з легкістю виграє трудовий спір про поновлення
на роботі, а ще й роботодавець повинен буде
виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу. Також звертаємо увагу, що
статтею 265 КЗпП встановлені фінансові санкції
в 10-кратному розмірі мінімальної заробітної
плати, визначеної законом на момент виявлення
порушення, за кожного працівника за недотримання гарантій, передбачених для працівників,
які залучаються до виконання обов’язків, встановлених, зокрема, Законом № 3543 та Законом № 2232. Такі гарантії діятимуть на весь
період мобілізації, доки Президент України
не підпише указу про скасування особливого
періоду. Крім того, згідно зі статтею 41 Кодексу
України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X за згадані
порушення законодавчих норм передбачено
накладення адміністративного штрафу на посадову особу підприємства в розмірі від 50
до 100 нмдг (від 850 грн до 1700 грн). 
Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу
«Кадровик України»
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11 липня 2018 р. № 1217/0/101-18/28
Щодо оплати за роботу у святковий день
Відповідно до положень статті 107 КЗпП оплата за роботу у святковий день працівникам,
праця яких оплачується за годинними ставками, здійснюється в розмірі подвійної годинної ставки.
Згідно із статтею 108 КЗпП робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (територіальною) угодами та колективним договором, але не
нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Виходячи із змісту листа, працівникам підприємства згідно із положеннями колективного
договору за роботу в нічний час виплачується доплата врозмірі 40 % годинної ставки за кожну
годину роботи в цей час, а за роботу у вечірній час — у розмірі 20 % годинної ставки за кожну
годину роботи в цей час.
Отже, якщо працівник виконує роботу в нічний чи вечірній час у святковий день, то йому
мають нарахувати доплати без подвоєння, на загальних підставах.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 серпня 2018 р. № 1310/0/102-18
Щодо встановлення доплати за використання деззасобів
Умови оплати праці медичних працівників визначаються згідно зі спільним наказом Міністерства
праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я «Про впорядкування Умов
оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»від
5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308/519), розробленим на виконання постанови
КМУ«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
від 30 серпня 2002 р. № 1298.
Відповідно до пункту 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та
установ соціального захисту населення, затверджених Наказом № 308/519, працівникам, у тому
числі молодшим медичним сестрам, які використовують в роботі дезінфікувальні засоби, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 % посадового
окладу (тарифної ставки).
При цьому наказом не визначено конкретного переліку посад (професій), які мають право на
вказану доплату, як і не встановлено критеріїв визначення категорії працівників та інших обмежень.
Основним локальним документом, яким регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини і узгоджуються інтереси працівників, власників або уповноважених ними органів,
є колективний договір (ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
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Враховуючи зазначене, доплата працівникам, які використовують в роботі дезінфікувальні
засоби, може встановлюватися, у тому числі старшій медичній сестрі, за переліком посад, затвердженим колективним договором, в межах коштів, передбачених на оплату праці в кошторисі,
якщо виконання цих робіт передбачено посадовими обов’язками.
Також встановлення цієї доплати не залежить від часу роботи працівника з дезінфікувальними
засобами і робочі місця цих працівників не потребують проведення атестації за умовами праці
в порядку, визначеному постановою КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442.
Рішення керівника про встановлення працівнику певних доплат, надбавок на підставі положень колективного договору або окремого Положення як додатка до колективного договору
оформлюється наказом по закладу, установі. <…>

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 липня 2018 р. № 278/0/22-18
Щодо записів до трудових книжок при перетворенні закладів охорони здоров’я
Частиною третьою статті 36 КЗпП визначено, що, зокрема, в разі реорганізації підприємства
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу можливе лише в разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 частини першої
ст. 40 КЗпП).
Внесення записів до трудової книжки здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(зі змінами) (далі — Інструкція) <...>.
Так, згідно з пунктом 2.15 Інструкції якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство
таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а в графі 4 проставляється підстава перей
менування — наказ (розпорядження), його дата і номер.
Звертаємо увагу, що пунктом 2.4 Інструкції передбачено, що всі записи в трудовій книжці про
прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди
та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні
точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
У зв’язку з цим <...> запис до трудової книжки у вашому випадку необхідно вносити за аналогією з пунктом 2.15 Інструкції, а саме: на підставі наказу (розпорядження) власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу. <…>
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104 Психологія та мотивація
108 Інтерв’ю

психологія та мотивація

Робота

в радість

Ірина Примак,

автор проекту «Інститут корпоративного щастя», сертифікований експерт у темі «Щастя в діяльності», автор моделі «СОРС:
4 складові щастя на роботі», HR-маркетолог, консультант
з Employer Branding

С

тан радості та натхнення в роботі в психології називається «потоком». Автор цього
терміна Михай Чиксентмихаї, професор
психології, екс-декан Чиказького університету, один із засновників позитивної психології,
автор бестселера «У пошуках потоку. Психологія
включеності у повсякденність». Під час розробки
своєї теорії він провів дуже багато досліджень
і спостережень та виявив, що на роботі ми, зазвичай, перебуваємо в трьох станах:
z zнудьга, коли нам доводиться виконувати
звичну, рутинну, занадто для нас просту роботу. А в кадровика переважно саме така робота,
згодні?;
z zстрах, коли робота термінова, складна чи
нова для нас, і це призводить до паніки, стресу
та нервового напруження;
z zпотік — стан радості в роботі.
Хочете цікавий експеримент? Поспостерігайте
за своїм робочим днем: скільки приблизно відсотків робочого часу ви проводите в стані потоку — стані повного занурення в роботу, інтересу,
драйву, коли не помічаєш, як збігає час, і все
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вдається ніби саме собою. Не 100 %, правда?
То в якому ж тоді стані ви найчастіше працюєте:
нудьги чи стресу?
Далі спробуйте шукати та братися за складніші
завдання, якщо у вашій роботі більше нудьги,
та спростити її й сфокусуватися на коротких
зрозумілих цілях, якщо в ній переважає тривога
та стрес. І за кілька тижнів порівняйте, як зміниться ваш настрій.
Щоб краще зрозуміти, що ж таке стан потоку, згадайте ситуації, коли ви повністю були
занурені в якусь справу: роботу, навчання чи
будь-що інше. Подумайте про ті моменти, коли
ви настільки захоплювалися заняттям, що взагалі не реагували на те, що відбувається навколо
вас, відчували море енергії та задоволення й
при цьому кожного разу дивувалися, як можна
стільки зробити за такий короткий проміжок
часу. Переконана, що хоча б коли-небудь ви таке
відчували. Я права?
Зазвичай потік можна відчути, коли займаєшся
спортом, коли спілкуєшся з кимось і потрапляєш
з ним на одну хвилю, коли пишеш вірш чи робиш
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запис у своєму щоденнику, коли слухаєш музику,
танцюєш чи малюєш, коли медитуєш чи кермуєш
авто, коли читаєш захопливу книгу чи дивишся цікавий фільм, коли вивчаєш щось нове чи
шукаєш рішення для складного завдання, коли
займаєшся улюбленою справою чи хобі. У такі
моменти часто кажуть, що робота ладиться й
усе горить у руках.
Потік — це особливий психічний стан, який
має кілька характерних рис.
Максимальна ефективність. У потоці ви
створюєте краще, на що здатні. За дослідженням
McKinsey, ефективність людини в потоці в п’ять
разів вища порівняно зі звичайним станом свідомості.
Тотальна концентрація. Повна зосередженість, інтуїтивне й швидке прийняття рішень
та відчуття повного контролю за тим, що відбувається.
Розслаблений фокус. Будь-яка справа виконується природно та легко, ніби сама собою. Вхід
у потік може потребувати свідомої концентрації
уваги, але далі вас підхоплює хвиля, і ви рухаєтеся
без напруження.
Змінене сприйняття часу. Ви втрачаєте відчуття часу. Буває, що він летить непомітно: іноді,
особливо в екстремальних ситуаціях, здається, що
за кілька секунд минають хвилини та години.
Контакт з чимось більшим. Ви щось зробили в стані потоку. І якщо вас запитають, як ви
це зробили, ви чесно відповісте: «Не знаю, так
само вийшло».
Максимальна швидкість розвитку. У потоці відсутня вимушена спроба розібратися
з чимось: ви просто вбираєте інформацію всім
тілом. Ви вчитеся, навіть не помічаючи цього
і не докладаючи жодних зусиль.
Творче натхнення. Потік наповнює нас силою, він лікує нашу психіку. Наприкінці дня,
наповненого метушнею, ви відчуваєте себе,
як вичавлений лимон. У потоковому дні ви ніби
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жонглюєте десятками справ і завдань, а ввечері
відчуваєте, що ніби й не працювали: чудовий
настрій, задоволення й багато енергії.
Тотальне перебування «тут і зараз». Ви
не думаєте, що їли на сніданок і як проведете
наступні вихідні. У вас немає переліку завдань
усередині.
Заразливість. Коли ви в потоці, люди, які
вас оточують, захоплюються вашою роботою.
Чудовий настрій. У стані потоку зникає
тривога та сумніви, ви відчуваєте себе впевненим
і вмотивованим.
Хотілося б кожен день працювати в потоці, чи
не так? Але як це зробити, якщо ти не обираєш
роботу, і протягом дня доводиться виконувати
різні справи, а не лише ті, які подобаються.
Напевно, розчарую вас, коли скажу, що такий
стан, справді, приходить не завжди, коли нам
потрібно, але хороша новина полягає в тому, що
навчитися входити в стан потоку може будь-хто
з нас. Ось кілька простих секретів, як взятися
за справу, яку не дуже хочеться робити, і навіть
отримати від цього задоволення.

Секрет № 1: розпочніть
Щоб зануритися в роботу, її потрібно розпочати. Одна справа, якщо ви щось постійно
відкладаєте, інша — якщо ви взагалі не знаєте,
як до неї підступитися. Наприклад, щоб підготувати якийсь новий звіт для керівництва, потрібно
зібрати дані, оформити їх у таблицю, а потім
ще й зробити аналітику. Вчиніть, як журналісти:
якщо в них не йде перша фраза чи абзац, вони
готують чорновий варіант статті з будь-якого
місця. Головне, щоб на аркуші з’явилося хоча б
щось. Це дає їм змогу зануритись у роботу. Найголовніше — почати діяти! І тоді виникне ефект
паровоза — спочатку його дуже важко зрушити
з місця, але якщо докласти достатньо зусиль
і запустити, то далі він сам покотиться по рейках,
набираючи швидкість.
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Секрет № 2: станьте спринтером
Техніку спринтера варто використовувати
для справ, які ви постійно відкладаєте й ніяк
не розпочнете. У мене, наприклад, це підготовка
комерційних пропозицій для клієнтів, написання
тренінгових програм чи статей. Вам потрібно
продумати перший крок (один спринт триває
15–20 хвилин) і поставити на цей етап просту,
коротку й зрозумілу мету. Протягом спринту ви
повністю концентруєтеся на завданні, наперед
забезпечивши умови, щоб вас ніхто не відволікав.
Наприклад, для підготовки тренінгу протягом
першого спринту я придумую назву, другий
спринт — основні модулі, третій — детальна програма першого модуля і т. д. Після кожного такого
спринту відпочиваю 30–90 секунд і заходжу
на наступний етап. Зазвичай уже після першого
спринту я захоплюсь і повністю поринаю в те,
чим займаюсь.

Секрет № 3: придумайте свій ритуал
Щоб зануритися в роботу, а потім увійти
в стан потоку, використовуйте якийсь ритуал,
який налаштує вас на потрібний лад і стане умовним переходом від «нічого неробіння» до виконання необхідної роботи. Наприклад, ви можете
скористатися моєю технікою, яку я називаю «три
тупі справи». Перш ніж взятися за якусь важливу або дуже складну для мене роботу, я роблю
три конкретні невеликі справи: переглядаю свої
завдання на день, розбираю електронну пошту,
заварюю каву, прибираю на столі, ставлю телефон на зарядку або дивлюсь коротке навчальне
відео на YouTube. Зазвичай це кілька корисних,
приємних і продуктивних справ, які мене «розганяють». А в когось іншого це може бути рух
рукою — відмашка або «Ну поїхали!».

Секрет № 4: ставте досяжні цілі
Часто ми не можемо взятися за справу, оскільки
вона здається нам занадто великою або занадто
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складною. У такому разі рекомендується розбити
великі завдання на багато малих. І, відповідно, велика мета, наприклад, здати звіт, перетворюється
на перелік конкретних проміжних етапів: зібрати
статистику за липень, зібрати статистику за серпень, порівняти дані за липень і серпень, зробити
висновки. Такий підхід дуже часто застосовується
для вирішення різних завдань, а нам, з точки зору
потоку, він дає змогу чітко з’ясувати кінцеву мету,
зрозуміти, як її досягти, та дає відчуття контролю
за ситуацією.

Секрет № 5: контролюйте
співвідношення складності завдання
й майстерності
Чиксентмихаї переконує, що стану потоку легко досягти, якщо складність завдання відповідає
вашій майстерності. Занадто проста робота буде
для вас нудною, а за дуже складну страшно братися. Якщо вам потрібно виконати якусь звичну
та рутинну роботу, подумайте, як її ускладнити.
Наприклад, вкотре готуючи один і той самий звіт
поміркуйте, як його наочно оформити, як його
зробити читабельнішим чи як підготувати його
швидше. Якщо ж завдання дуже складне, дійте,
як згадувалося вище — розбийте його на кілька
менших справ. Поставте собі проміжні цілі й рухайтесь від однієї до іншої. Так навіть найскладніше завдання сприйматиметься як таке, що нам
під силу.

Секрет № 6: додайте музики
Музика здатна не лише створити чудовий
настрій, скрасити рутину, додати енергії чи,
навпаки, розслабити, а й налаштувати на робочий лад, підвищити продуктивність та здатність
входити в стан потоку. Ті, хто це практикує,
кажуть, що для них ефективніше слухати музику в навушниках. Це допомагає їм заглушити
зайві звуки та розмови, а оточуючим дає сигнал, що користувач «поза зоною». Та для того,
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щоб це спрацювало для входження в стан потоку,
слід знайти свій жанр. Вам доведеться з цим поекспериментувати.

Секрет № 7: влаштуйте аврал
Закон Паркінсона: ви займатиметеся роботою
стільки, скільки ви маєте на неї часу. Виділіть
одну годину і скажіть собі: «Це весь час, який
я можу приділити цій справі, і більше ніколи за неї
не братимусь». Якщо так кілька разів не доробите
роботу, наступного разу спрацює жорсткий дедлайн. У такій ситуації в нас зникають будь-які перешкоди та запитання: а як робити, а що робити,
а з чого почати. Мозок знайде найоптимальніший
режим для виконання цієї роботи. Це не лише
введе вас у стан потоку, а й значно підвищить
вашу ефективність.

Секрет № 8: викиньте з голови
все зайве
Не вимагайте від себе неможливого. Якщо
ваша голова забита домашніми проблемами чи
вас щось турбує, досягти стану потоку буде дуже
складно. Добре, кажуть, що робота часто дає
змогу від усього цього відволіктися. Але для того,
щоб увійти в стан потоку, вашій голові потрібно
позбутися всього зайвого. Спробуйте заспокоїтись і переключити свої думки на роботу. Для
цього є різні способи: медитація, дихальні вправи
або прогулянка на свіжому повітрі.

Секрет № 9: не відволікайтеся
Якщо ви одночасно розриватиметеся між кількома справами, стану потоку вам не досягти. Увійти в потік простіше, ніж у ньому утримуватися.
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Проблема ще й у тому, що щоб знову зануритись
у роботу, вам доведеться витратити час, а повернути собі ту ж ефективність навряд чи вдасться.
Тому зробіть все, щоб відгородити себе від будьяких зайвих подразників: закрийте всі непотрібні
програми на комп’ютері, особливо соціальні мережі, по можливості вимкніть мобільний та звук
повідомлення про надходження нових листів
на електронну пошту, поставте на столі табличку
для своїх колег «Не турбувати». Виділіть у вашому
графіку час на цю роботу. Якщо вам хоча б щось
може завадити, подумайте, як цього уникнути.
Якщо ви обмежені часом і хвилюєтеся, що можете занадто захопитися, використовуйте техніку
Pomodoro, яка допоможе сконцентруватися
на роботі й ні на кого та ні на що не відволікатися.
Адже мало що може бути настільки терміновим,
щоб не зачекати 20 хвилин.

Секрет № 10: будьте «тут і зараз»
Спробуйте повністю зануритися в теперішній
момент. Не згадуйте минулі події, не захоплюйтесь
мріями про майбутнє, будьте присутні в моменті.
Це можна зробити, якщо повністю відпустити
результат, а сконцентруватися на процесі, співбесіднику, на тому, що відбувається навколо вас,
чи на собі та своїх відчуттях. Подивіться, чи у вас
є все необхідне для виконання цього завдання, чи
нічого вам не заважає, чи нічого вас не дратує, чи
створено потрібну робочу атмосферу.
Потік — це хвиля. І щоб її осідлати, потрібно
цьому навчитися. Коли ви зможете входити в стан
потоку за власним бажанням і відчуєте цей кайф,
то станете не лише продуктивнішими та впевненішими в собі, а й, безперечно, щасливішими! 
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Показуємо приклад
працівника

та соціально активного
громадянина
Банківська сфера динамічна, банки з’являються
й зникають, проте Райффайзен Банк Аваль працює
в Україні понад 25 років. В інтерв’ю з директором
департаменту персоналу цього банку
Тетяною Плюсніною ми говоримо про синергію між
досвідченими та молодими працівниками, актуальні
виклики та про соціальну активність працівників

«Кадровик України»: Банківська система
в Україні досить хитка, але ваш банк стабільно працює з 1992 р. Очевидно, що без
грамотного управління персоналом це було б
неможливо. Отже, що є основою кадрової
політики банку?
Тетяна Плюсніна: Банківська система має певні

особливості, які можуть заважати швидкому втіленню змін, як цього вимагає сьогодення. Але ми
також відповідаємо на виклики та просуваємося в
розвитку та змінах. Це оптимізація процесів, удосконалення методів ведення бізнесу, робота за певними

108

напрямами та управління людьми відповідно до
основних глобальних світових трендів. І вважаємо,
що маємо рухатися навіть швидше, ніж компанії в
інших сферах, з огляду на високу конкуренцію на
ринку праці.

«Кадровик»: Який середній стаж роботи
працівників у банку і чи заохочуєте ви «довгожителів»?
Тетяна: Ми ніколи не говорили про те, що очікуємо,
щоб стаж роботи працівників був «не менше ніж…».
Ми швидше вели мову про те, що маємо утримувати
Кадровик України
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кращих. Можливо, так каже кожний роботодавець,
але комусь це вдається, а комусь — ні. Зараз у нас
приблизно порівну людей, які працюють 5-10 років,
і тих, хто працює до 4 років. При цьому середній
стаж становить 8 років, і це досить багато. У нас
також є близько 15 % осіб, які працюють 15-20
років і більше, які пам’ятають ще банк «Аваль» до
періоду вступу до групи «Райффайзен». Тобто ми не
заохочуємо працівників надбавками за вислугу років.
Ми заохочуємо іншим — можливістю просування в
кар’єрі, професійним зростанням, мотиваційними
програмами визнання кращих.
Якщо говорити про вік працівників, то близько
54 % становлять особи 30-45 років — це, по суті,
найпродуктивніший вік. Близько 20 % — молоді
люди. Але головне, що ми і приймаємо на роботу,
і просуваємо кар’єрними сходами людей не за віком, а за цінностями. І так відбувалося завжди, адже
головним є ставлення людини до своєї роботи, відповідальність, прагнення бути цінним.
На мій погляд, таке поєднання досвідчених та
молодих працівників, якого ми досягли, є найкращим
для бізнесу. Часто постає запитання: як нове, молоде
покоління може співпрацювати з людьми старшого
покоління? Чи є синергія? Адже нове покоління —
це «діджитал», їм потрібно, щоб все відбувалося
швидко та просто. Ми застосовуємо багато складних
процедур, які не так легко оптимізувати: наприклад,
надання доступу до якоїсь сенситивної інформації з
віддаленого робочого місця або до зовнішніх ресурсів. І тому молодь часто дивується складності процедур з отримання дозволів тощо. Старше покоління
дуже цінне саме тим, що воно передає молодим свої
знання, справи, мудрість, а отримує від молоді ту
енергію й нестандартне, інноваційне бачення.

«Кадровик»: Які виклики сьогодні найакту-

альніші?

Тетяна: Напевно, у нас виклики, як і в усіх робо-

тодавців, але в банківській системі вони гостро
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виражені. Одним з головних викликів є залучення
ІТ-спеціалістів з необхідним нам набором компетенцій. Ми висуваємо високі вимоги, зокрема
впроваджуємо технології та методи Scrum та Agile.
ІТ-спеціалісти є затребуваними, їх небагато, і вони
потрібні великій кількості роботодавців, які й
«переманюють» їх до себе. І не лише зарплатами.
Банки вже переглянули підходи та рівні оплати
праці таких спеціалістів відповідно до ринкових
очікувань. Та все ж цікавість та зміст роботи є
головним чинником їх залучення. ІТ-спеціалісти із
розробки програмного забезпечення зацікавлені
в динамічному професійному зростанні й часто
працюють у проектах, цікавих їм особисто, змінюючи їх разом з місцем роботи. Тому ми повинні
враховувати цей фактор, якщо хочемо залучати
таких фахівців. Їм потрібно давати можливості
для розвитку.
Інша складність — це потреба в дуже специфічних знаннях. З’явилися незвичні для нас профілі й назви посад, які не зустрічалися в нашому
«словнику». Таких більше 10. Наприклад, Data
Scientist, Android Developer, Digital Ambassador
(це особа, яка має глибокі знання та навики в новітніх програмах, додатках і має поширювати нові
технології, навчати клієнтів, нових колег). У великих компаніях питання швидкого впровадження
високих технологій на рівні всіх відділів є дуже
важливим. Або SMM-manager — фах хоча й не
новий, але ніколи не був настільки затребуваним
для банку. Адже завдяки знанню маркетингових
технологій ми швидше можемо зрозуміти, чого
хоче клієнт (внутрішній, зовнішній), та розробляємо для нього пропозицію.
Наступний виклик — необхідність сконцент
руватися на розвитку молодих працівників, щоб
створити майбутнє для банку. Йдеться про студентів та новачків, які мають не більше року досвіду роботи після закінчення вищих навчальних
закладів. Останній досвід із залучення молодих
фахівців ми отримали в результаті фукціонування
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програми стажування. У 2018 р. запрошено понад
60 студентів з усієї України за напрямками IT,
аналітика, управління ризиками та роздрібного
бізнесу. І за підсумками програми понад 50 %
стажерів ми взяли на роботу (в IT 100 % стажерів
після проходження навчання стали нашими працівниками). Нам було приємно, що молоді люди
після стажування відчули, що банк — це не таке
вже й «страшне», а навіть цікаве, перспективне,
креативне місце. Ми себе позиціонуємо як банк
соціально відповідальний, який цікавиться й зай
мається розвитком молодого покоління.
Більш того, відповідаючи на світові тренди
в роботі з молоддю, ми беремо до уваги те, що
вони мілленіали та часто прагнуть свободи вибору.
Наприклад, не завжди хочуть працювати з 9:00 до
18:00. Їх влаштовує часткова зайнятість або дистанційна робота. Ми намагаємося враховувати такі
очікування під час планування робочих місць та
опису обов’язків і йти назустріч. У нас є пілотний
проект з дистанційної роботи: працівники частково
або повністю працюють поза офісом. Особливість
деяких видів робіт у банку полягає в тому, що не
всі підрозділи можуть йти таким шляхом. Тому
там, де доступ до сенситивної інформації не пот
рібен, дистанційний метод цілком можливий.
І, звісно, як і йшлося вище, ІТ-фахівці, особливо
молоді, дуже цінують гнучкість та свободу вибору
робочого місця.

«Кадровик»: З якими вищими навчальними закладами ви співпрацюєте?

Тетяна: Згідно з нашою специфікою, це в основ
ному економісти, аналітики з КНЕУ, Київського
університету ім. Т. Г. Шевченка, КНТЕУ, регіональних економічних навчальних закладів. Також ми
розпочали співпрацю з навчальними закладами,
які мають IT-напрямки (КПІ, Києво-Могилянська
академія). Це люди з фахом «ІТ», «Економіка»,
«IT-безпека», «Економічна кібернетика» тощо,
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головне — вони мають бути «діджитал». Не всі
вищі навчальні заклади змінили та оновили свої
програми, але з тими, яким це вдається краще, ми
співпрацюємо: починаючи з третього курсу студенти можуть не лише прийти до нас на практику,
а й пройти програми стажування для власного
розвитку.

«Кадровик»: Чи впливає на вас досвід

австрійських колег? Чи проводяться спільні заходи?

Тетяна: Ми передусім є частиною міжнародної
групи «Райффайзен», тож маємо спеціальні політики за всіма напрямами роботи банку.
По-перше, хоча наша країна і не є частиною
Європейського Союзу, маємо готуватися до майбутнього. По-друге, саме тому розвиток компетенцій, що є найбільш цінними та обов’язковими
у світі, має бути не лише завданням працівників,
а й роботодавця.
Щодо керівних компетенцій, то на європейському ринку досить багато добре відпрацьованих
програм розвитку компетенцій керівників різних
рівнів. Група «Райффайзен Інтернаціональ» забезпечує підтримку процесу розвитку працівників
банків. Це й постійне інформування про наявні
можливості, календар програм навчання. Ми
можемо обирати те, що нам потрібно. Бути частиною Групи корисно, адже організація з великим
досвідом накопичила багато цінних знань і готова
ділитися, розвивати своїх колег. Не потрібно «винаходити» все самотужки.
У Європі проводяться конференції з метою
обміну досвідом та кращими практиками. Це
дуже підтримує нас, надихає наших керівників
та фахівців, які відчувають себе частиною міжнародної команди. Саме зараз великим попитом
користується навчальний проект, участь у якому
беруть наші ІТ-керівники. Це модульна програма
на рік, яка допомагає керівникам показувати кращі
Кадровик України

ІНТЕРВ’Ю

результати в досягненні цілей банку. На жаль, у
нас на ринку небагато програм, які б розвивали
не лише функціональні знання в ІТ, а й потрібні
управлінські навички та стратегічне бачення.
Уже багато років ми впроваджуємо підходи з ощадливого виробництва, так звані Leanтехнології. Для цього з Відня приїжджали сертифіковані спеціалісти, які протягом декількох місяців
по кілька днів проводили тренінги та практичні
заняття з багатьма учасниками — працівниками
різних функціональних підрозділів. Додатково
було навчено велику команду наших працівників,
які є суто фахівцями з оптимізації процесів банку.

«Кадровик»: Розкажіть про програми

матеріальної та нематеріальної мотивації.

Тетяна: Якщо говорити про світові тенденції, то
в Україні склалися досить складні умови. Але ми
маємо можливості розвивати кращі практики й
застосовувати ефективні інструменти мотивації
й утримання персоналу. Гнучкі методи роботи
з молодими фахівцями також дають нам змогу
отримати певний досвід та розуміння, що працює
краще.
Трапляється, що керівник звертається до нас,
наприклад, із такого питання: «Мені потрібно мати
додатковий інструмент, для того щоб відзначати
найкращі результати та винагородити людину за
досягнення не раз на рік. Я хотів би відзначати працівників щомісяця або щоквартально». Нам відомі
такі методи визнання, як кращий працівник місяця,
розміщення фото на сайті чи дошці пошани. Але
сьогодні ми шукаємо щось нове. Наші працівники — це наші внутрішні клієнти, тому ми стали
запитувати їх, що для них є важливим та цінним
у житті. Завдяки опитуванням кожного року намагаємося урізноманітнювати методи заохочення.
Наприклад, наразі можемо відзначити працівника
сертифікатом на відвідування спортивного залу
чи програмою медичного страхування, право
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користування якою поширюється ще не на всіх.
Або за вибором працівника надати можливість
медичного страхування його дітей.
Часто молоді люди не цікавляться медичною
страховкою, бо не звертаються до лікарів. Але
розуміють, що сидяча робота здоров’я не додає.
Отримати річний абонемент до фітнес-центру —
чудова нагода. Такі визнання відбуваються прозоро,
про такі випадки керівники розповідають, і працівники сприймають такі можливості позитивно.
Крім того, практикується винагорода у вигляді
сертифіката на зовнішнє навчання. Наприклад,
коли приїжджають відомі у світі тренери, майстри
з якихось напрямків, то людина із задоволенням
користується такою нагодою. Ми прагнемо, щоб
працівники зрозуміли наш меседж: «Ми тебе
цінуємо й підтримуємо в тому, що цінуєш ти».
Позитивний досвід праці в банку мотивує не лише
наших співробітників, а й надсилає певний меседж
зовнішнім кандидатам щодо можливостей розвит
ку в середовищі, яке надихає й підтримує.

«Кадровик»: Чи обмінюєтесь досвідом
із HR-фахівцями з інших банків?

Тетяна: Ми створили банківський клуб HR понад

сім років тому й спілкуємося з провідними банками, обмінюємось практиками. До клубу входять
10 різних банків, із якими ми ділимось досвідом
та з якими спільно замовляємо дослідження ринку
щодо програм мотивації, оплати праці тощо. Ми
відкриті один з одним і ділимось здобутками.

«Кадровик»: Розкажіть про ваші навчальні проекти.

Тетяна: З 2007 р. у нас працює фінансова академія «Фарба». Цей відділ покриває 90 % потреб
банку в навчанні. Ми проводимо тестування
знань, різноманітні опитування, обов’язкові навчання (електронні, аудиторні) та користуємось
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всіма можливостями, які пропонує наш портал
«Фарба».
Чотири роки тому, крім програм обов’язкового
навчання, ми створили програму Knowledge Sharing
(ділимося знаннями). Залежно від наявності спікера,
готового поділитися знаннями на цікаву тему, ми
запрошуємо працівників (для цього слід зареєструватися на порталі). Майстер-класи проходять
у неробочий час. Їх мета — надати цікаві й корисні
знання, а це може бути все що завгодно: наприклад,
ІТ-спеціаліст має змогу розповісти про можливості
деяких додатків, які ще мало відомі користувачам,
інші фахівці поділяться знаннями з маркетингу,
фінансової грамоти тощо. Теми взагалі можуть
не стосуватися банківської сфери, а допомагати,
наприклад, розвиватися вам як особистості чи виготовляти щось власноруч.

«Кадровик»: Чи існують програми внут
рішнього наставництва?

Тетяна: У нас завжди була мета адаптувати новоприйнятих працівників якомога якісніше й швидше.
З початком кризи, що розпочалася в 2008 р., ми
стали досить швидко змінюватися в усьому —
у структурі, бізнес-моделі, робочих процесах,
спілкуванні, вимогах до компетенцій. Застосування
наставницького підходу добре працювало в час,
коли потрібно передати, засвоїти велику кількість
знань за короткий проміжок часу.
Цей підхід використовується й сьогодні. Наприклад, нових працівників запрошуємо на ознайомчий курс «Вітаємо в банку», під час якого вони
дізнаються, що таке банк, про історію організації,
її місію та цінності, які ми сповідуємо. Досвідчені
керівники та фахівці банку розповідають про
специфіку його роботи та успіхи команд. А маючи
власного наставника людина вже на робочому
місці відчуває підтримку й набуває впевненості
у своїх силах. Це забезпечує успішне емоційне
приєднання до команди. Сьогодні ми активно
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використовуємо цей інструмент у роботі зі стажерами. Адже молоді люди, зокрема студенти,
розуміють, що багато чого вони не знають, тож
ми допомагаємо їм адаптуватися.
«Фарба» розробила й проводить навчання для
наставників, щоб нагадати про основні принципи
та компоненти їх роботи. Отримуючи досвід наставника, люди діляться досвідом і можуть проводити майстер-класи з успішного наставництва.
А це може надихнути й інших працівників.

«Кадровик»: Банк займає досить активну соціальну позицію. Як працівники це
сприймають?

Тетяна: Ми соціально відповідальна компанія,
тому залучаємо працівників до зовнішніх заходів,
які несуть певні меседжі суспільству. Складаємо
річні плани, які передбачають залучення груп
працівників до проектів, важливих для рідного
міста, району тощо. Ми підтримуємо заклади, які
опікуються сиротами, співпрацюємо з місцевою
громадою та державними установами в напрямі
благоустрою місць відпочинку тощо.
Наші працівники беруть участь у благодійних
заходах — спортивних змаганнях, забігах, на яких
збирають кошти на лікування дітей. Такі акції не
лише заряджають та згуртовують наш персонал
навколо спільних цінностей, вони водночас поліпшують бренд роботодавця. Також ми багато
спілкуємося на тему, якими нас хочуть бачити наші
клієнти і суспільство загалом.
За результатами однієї з програм розвитку
наших лідерів було запропоновано соціально
важливий проект: укладено договір із благодійним
фондом «Запорука». Як зібрали кошти? Провели
акцію-ярмарок із продажу речей, зроблених нашими працівниками. Зібрані кошти ми передали
до фонду. Уже кілька років працівники надають
матеріальну підтримку онкохворим дітям — за їх
письмовою згодою з їхніх карток на рахунок фонКадровик України
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ду «Запорука» переказуються кошти. Також наші
працівники постійно допомагають українським
воїнам, які перебувають на лікуванні.
За невеликий проміжок часу, наприклад, колектив нашого Херсонського операційного центру
(понад 700 працівників) взяв участь у більш ніж
шести зовнішніх заходах: роботи з благоустрою
скверу навпроти банку, участь у Дні вишиванки,
відвідання школи-інтернату, участь в ярмарку
вакансій та в командному турнірі «Велодень».
День донора, спонсорство Дня молоді тощо — так
молодь надсилає свій меседж суспільству. Естафету
такого активного соціального впливу переймають
і працівники в Житомирі, де відкрито 2-й операційний центр банку.
Помічаємо, що відсоток соціально активних
працівників серед молоді постійно зростає. Фізична
активність, пропаганда здорового способу життя
є складовою як нашого бренду, так і частиною
бренду всієї країни. Тож маємо надію, що Україна
йде правильним шляхом.
Ми велика організація,тому важливо підтримувати дух і настрій великих колективів. Цe завдання
ми вирішуємо разом із профспілкою працівників
банку, яка включає первинні профспілкові організації Центрального офісу та регіонів. Організація
працює злагоджено, а її діяльність охоплює різні
напрями: оздоровлення та надання матеріальної допомоги членам профспілки, туристична та благодійна діяльність, корпоративні, культурні та спортивні
заходи. Кошти із профспілкового бюджету банк
використовує частково для компенсації вартості
оздоровчих путівок для членів профспілки, для
можливості отримання працівниками лікарських
консультацій та проведення медичного огляду,
надання матеріальної допомоги на лікування.
Туристична діяльність передбачає організацію
різноманітних поїздок вихідного дня для членів
профспілки, в тому числі за кордон.
Сприяє профспілка й розвитку спорту та здорового способу життя, організовуючи та фінансуючи
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роботу різних спортивних секцій та забезпечуючи
участь банківських корпоративних команд у спортивних турнірах.
Серед культурних заходів, ініційованих профспілковою організацією, — колективне відвідування
театрів, проведення різноманітних творчих конкурсів тощо. Наприклад, саме актив профспілки
кілька років тому розпочав проект пошуку талантів.
Літературний конкурс допоміг відкрити великий
пласт митців, адже з’ясувалося, що банкіри та фінансисти — видатні лірики! Написані ними літературні
твори різних жанрів вразили глибиною та художніми якостями. Особисто мені сподобалася казка
для дітей «Квакодильні справи», а її автором був
ІТ-фахівець із Дніпропетровської обласної дирекції
банку! Неодноразово проводилися також всебанківські конкурси художньої фотографії, під час яких
наші колеги з різних куточків країни демонстрували
і високу майстерність, і патріотизм, і командний
дух. І все це завдяки креативній роботі профспілки.
Працівники банку також мають змогу знайомитися з кращими прем’єрами в українських театрах,
відвідування яких організовує актив профспілкової
організації.
Профспілка активно сприяє розвитку доброчинності та корпоративного волонтерства в банку,
підтримуючи благодійні акції та заходи, спрямовані
на допомогу дітям-сиротам, тяжкохворим дітям,
особам з інвалідністю та родинам своїх колег, які
опиняються в скруті. Наприклад, завдяки підтримці,
в тому числі, профспілкової організації банк уже 11
років опікується вихованцями Бабанської школиінтернату, що в Уманському районі на Черкащині,
надаючи вагому всебічну допомогу закладу та організовуючи святкові та розвиваючі заходи для дітей.
Завдяки комунікації, відкритим обговоренням
змін до колективного договору та постійному співробітництву протягом 10 років склався потужний
ресурс для соціального розвитку працівників,
і зміни, що відбуваються в організації, втілюються
в життя. 

113

усміхніться

Похмурий час — не осінь, а тиждень перед
зарплатою.
— Вам робота подобається?
— Подобається.
— Так Ви ще й хочете, щоб за задоволення Вам
платили?

роботу, але в середу оголосили, що в четвер
буде дощ, і тоді я в п’ятницю подумав… Навіщо йти в суботу на роботу, якщо неділя —
вихідний?».
Шукаю роботу з 13:00 до 14:00, з годинною
перервою на обід.

Шукаю роботу принцесою... Вмію командувати
і хникати.

Фраза «за роботу!» найбільше радує тоді, коли
вона — тост.

Із пояснювальної записки двірника: «Я не був
п’яний у п’ятницю. Я лежав на газоні та їв траву,
бо косарка зламалась, а план потрібно було
виконувати за будь-яку ціну».

Донька вперше заповнила щоденник. Красиво
й акуратно! До 47 вересня.

Холодно вже, а так хочеться в шортах за хлібом
вийти…
Працівник, який щойно отримав зарплату, каже
бухгалтеру:
— Ви мені недодали 20 гривень!
— Усе правильно, зате минулого разу Вам дали
на 20 гривен більше, чому ж ви тоді мовчали?
— Бо якщо Ви помилились одного разу, на
це ще можна закрити очі, але двічі — це вже
занадто!
Я намагаюся не розчаровувати керівництво.
Воно думає, що я не працюю — і я не працюю.
Погано знати багато жартів: коли потрібно — не
згадаєш, а коли хтось розповідає — не смішно.
Реальна відмовка перед начальством: «Я прокинувся в понеділок, щоб у вівторок піти на
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Розмова в комунальній квартирі Одеси:
— Софочка, я прочитала, щоб схуднути, пот
рібно пити активоване вугілля!
— Циля, щоб схуднути, вугілля слід не пити,
а розвантажувати!
Підходить хлопчик на ринку до продавця й
запитує:
— Це у вас чорна смородина?
— Ні, червона.
— А чому вона біла?
— Тому що зелена.
— Хочеш анекдот про психологів?
— Так.
— А чому?
На зборах:
— Отже, хто з вас у цьому році швидше за
всіх виконає план, той отримає від мене шоколадку.
— Шеф, нам би зарплату…
— Так, починається! Я вже купив шоколадки!
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