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Важка праця — це накопичення
легких справ, яких ви не зробили, коли
повинні були зробити.
Джон Максвелл

Звичайно, гучних професійних кадрово-трудових новин
не так багато, як політичних чи економічних. Але топ-темами
цього номера є заповнення оновленої таблиці 5 звіту з ЄСВ
та відповідність назв посад (професій) Класифікатору професій. Тому автори нашого видання Галина Фольварочна та
Юрій Васильєв підготували для вас статті на згадані актуальні
теми. Цьому питанню також буде присвячено вебінар, який
відбудеться 2 листопада і який проведе досвідчений лектор і
консультант з кадрових питань Тетяна Заглада.
Все ж сталася гучна подія, що стосується кадрового
середовища — маю на увазі ухвалення КМУ розпорядження про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері
зайнятості населення. Цим розпорядженням уряд «відчинив
двері» для жорстких перевірок роботодавців, особливо щодо
перевірок, спрямованих на виявлення прихованих трудових
відносин. Про те, як бути обачним та чого остерігатися, читайте
у спецвипуску № 3/2018 «Основне про перевірки». Також звертаємо увагу, що на с. 88 ви можете ознайомитися із судовою
практикою стосовно того, як правильно укладати цивільноправові договори, щоб запобігти величезним штрафам.
Передплачуйте журнал «Кадровик України» на наступний
рік, адже консультанти та автори нашого видання здатні вирішити будь-яке кадрове питання та значно полегшити роботу
фахівців відділів персоналу! Нехай ваша праця буде легкою
разом з нами! Упевненості вам та чудового настрою!
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
Актуальна тема

9 Юрій Васильєв

Класифікатор професій: порядок роботи
Після внесення змін до Порядку формування та
подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в кадровиків
стали виникати запитання, пов’язані із заповнен
ням оновленої таблиці 5 звіту з ЄСВ. Відтепер у
ній потрібно зазначати професійну назву роботи,
код ЗКППТР та код Класифікатора професій. Згадана інформація міститься в КП, тож про порядок
роботи з цим документом — у статті

Перевірки

15 Микола Постернак

Пенсійне забезпечення

36 Галина Мастюгіна

Повернення пенсіонером надміру
виплаченої пенсії
У статті розглянуто, чи є правомірною вимога
Пенсійного фонду щодо повернення особою,
яка отримувала пенсію за вислугу років і звернулася до цього органу із заявою про перерахування пенсії за віком, надміру виплаченої
їй суми пенсії

Бюджетна сфера

Перевірки роботодавців Фондом
соціального страхування

39 Олена Морєва

У попередній статті було розглянуто порядок планування та проведення перевірок роботодавців Фондом
соціального страхування України, їх види та строки.
У цій статті автор з’ясовує питання, що стосуються
документального оформлення перевірок, прав та
обов’язків як посадових осіб Фонду, так і роботодавців під час їх проведення, та механізм оскарження
рішень щодо результатів перевірки тощо

У статті на прикладі розглянуто, чи може вчитель
української мови та літератури, який працює в
закладі загальної середньої освіти та має обсяг
навчального навантаження 18 годин, одночасно
обіймати посаду секретаря-друкарки і як оплачувати таку роботу

Юридична консультація

Відповіді на запитання

24 Ірина Красовська

41 Як обчислити стаж для оплати листка не-

Аліменти: правила утримання та виплати
Згідно із законодавством батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття,

2

а якщо вона продовжує навчатися та у зв’язку
з цим потребує матеріальної допомоги, — до
23 років. Якщо дитина проживає окремо від одного з батьків, такий батько (мати) має сплачувати
аліменти на її утримання. Про те, як правильно
утримувати аліменти із заробітної плати особи,
яка має їх виплачувати, коли й кому їх перераховувати — в статті

Суміщення чи викладацька робота,
яка не є сумісництвом

працездатності, якщо в довідці за формою ОК-7
не відображено, за яким договором особа працювала до січня 2016 р. — за цивільно-правовим
чи трудовим?
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42 До якого держоргану звертатися підприємству для узгодження списків працівників для
проходження періодичного медогляду?

43 У відрядженні працівник відпрацював більше

робочих змін, ніж було передбачено графіком
змінності на основному підприємстві. Як відобразити це в табелі обліку робочого часу?

44 Календар

ПРАКТИКА
Кадрова документація

46 Галина Фольварочна

Класифікатор професій:
правила зміни назв посад (професій)
Після викладення в новій редакції таблиці 5 звіту з
ЄСВ бухгалтери, які у своїй роботі ще не стикалися
з Класифікатором професій, почали звертатися
до працівників відділу кадрів за отриманням
інформації щодо правильних професійних назв
робіт та їх кодів. Це завдало всім клопоту, адже
виявилося, що на багатьох підприємствах назви
посад (професій) та/чи їх коди не відповідають
Класифікатору професій. Тож у статті розглянуто,
до яких документів слід внести зміни для виправлення ситуації, що склалася, та як це зробити
правильно

Кадровий роман

57 Галина Фольварочна

Працевлаштування особи
з ID-паспортом
В одинадцятій події кадрового роману на прикладі
практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглянуто питання правильності внесення
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необхідної інформації до кадрових документів,
зокрема особової картки форми № П-2, трудового договору та повідомлення про прийняття
працівника на роботу, у разі подання особою під
час прийняття її на роботу ID-паспорта

Підбираємо галузеві посади
(професії)

63 Олександр Носіков
Підбираємо персонал
будівельної галузі

У статті розглянуто кілька підходів до пошуку
фахівців будівельної галузі, які кадровики можуть
застосовувати на практиці, а також завдання та
обов’язки деяких спеціалістів цієї сфери

Міжнародний досвід

69 Олександр Клименко

Працевлаштування іноземців
в Україні
Кількість іноземних громадян, які влаштовуються на роботу на підприємства нашої країни,
поступово зростає, що є наслідком світових
глобалізаційних процесів. При цьому порядок
працевлаштування іноземців в Україні все ще
залишається складним, тож під час оформлення
їх на роботу, а потім і в процесі трудової діяльності кадровикам слід дотримуватися вимог як
національного законодавства, так і міжнародних
нормативно-правових актів, які є чинними в нашій
країні. Про це детальніше — в статті

1С для кадровика

77 Тетяна Федорова

Кадровий облік в 1С:
робота з документами

3
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Продовжуємо цикл публікацій, присвячених
роботі в програмі 1С, а точніше в конфігурації
«1С:Зарплата та управління персоналом» (ЗУП).
У цій статті розглянуто роботу з документом «Кад
рове переміщення організацій» у ЗУП

ЗАКОНОДАВСТВО
88 Судова практика — доступно!
Справа за позовом про скасування
постанови про накладення штрафу
за приховані трудові відносини

Офіційні роз’яснення

95 Роз’яснення Державної служби України з
питань праці щодо оформлення проходження
практики студентами вищих та учнями професійно-технічних навчальних закладів

96 Роз’яснення Фонду соціального страхування

України щодо заповнення заяви-розрахунку
для надання матеріального забезпечення

4

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

104 «Чим різноманітніша компанія,
тим кращі перспективи вона має»
Юрій Демкович, який очолює відділ управління
персоналом в Nestle Україна, в інтерв’ю нашому
журналу розповідає про те, як компанія вирішує
питання нестачі персоналу, які інструменти мотивації застосовує, а також про те, як у компанії
оцінюють потенціал працівників

Школа НR

109 Наталія Ковальова

Проблеми адаптації персоналу
Серед HR-фахівців все ще побутує думка, що
HR — це сервісна функція, яка безпосередньо не
впливає на бізнес. Але чи так це насправді? Якщо
придивитися уважніше до HR-процесів, виявиться,
що більшість з них позначаються на фінансовому
результаті компанії. І адаптація персоналу — один
з таких процесів. Про це — у статті
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо посилення соціального захисту
окремих категорій осіб із числа жертв
нацистських переслідувань та політичних репресій» від 18 вересня 2018 р.
№ 2542-VIII

З

аконом внесено зміни до статті 772 КЗпП та статті 162 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, згідно з якими
особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»
від 17 квітня 1991 р. № 962-XII, із числа тих, яких було піддано репресіям
у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи
примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу,
надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю
14 календарних днів на рік.
Закон набрав чинності 11 жовтня 2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про внесення зміни
до пункту 4 Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній»
від 3 жовтня 2018 р. № 793

Постанова «Про затвердження Порядку
реєстрації, перереєстрації безробітних
та ведення обліку осіб, які шукають
роботу» від 19 вересня 2018 р. № 792

Постанова «Деякі питання видачі
посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
та іншим категоріям громадян» від
11 липня 2018 р. № 551

6

З

гідно зі змінами періоди провадження підприємницької діяльності
із застосуванням спрощеної системи оподаткування, в т. ч. із застосуванням фіксованого податку, з 1 січня 1998 р. по 31 грудня 2003 р.
зараховуються до трудового стажу фізичних осіб — підприємців на підставі
довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності,
а з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2017 р. за бажанням особи — за умови сплати
страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від суми сплачених коштів.
Постанова набрала чинності 5 жовтня 2018 р.

У

новій редакції затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Він визначає процедуру
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають
роботу, центром зайнятості державної служби зайнятості.
Постанова набрала чинності 1 жовтня 2018 р.

З

атверджено новий Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян,
яким передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Крім того, затверджено нові зразки бланків посвідчень для постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, у яких передбачено розмежування
за категоріями «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»
та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», а також нові зразки бланків посвідчень для осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій,
у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної

Кадровик України
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зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт
(категорія 1, 2 або 3) і постраждалим від радіаційного опромінення. Старі
бланки посвідчень дозволено використовувати до 1 січня 2019 р., але після
цієї дати слід застосовувати нові.
Постанова набрала чинності 25 липня 2018 р.

Постанова «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду
(контролю) Міністерством внутрішніх
справ» від 10 жовтня 2018 р. № 825

З

атверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає
ліцензуванню, і визначено періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ. Ризики
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності
у сфері охоронної діяльності наведено в додатку 1 до згаданих критеріїв. Вичерпний перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним
показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) викладено в додатку 2 до цих критеріїв.
Постанова набрала чинності 13 жовтня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Правил охорони праці у сільськогосподарському
виробництві» від 29 серпня 2018 р.
№ 1240
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З

атверджено Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, які поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність у сільському господарстві та відповідно до законодавства
використовують найману працю, та працівників, які працюють у сільськогосподарському виробництві. Правилами, зокрема, передбачено вимоги
безпеки до виробничого обладнання та організації робочих місць, вимоги
безпеки під час експлуатації сільськогосподарської техніки тощо.
Наказ набув чинності 12 жовтня 2018 р.
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Юрій Васильєв,

начальник відділу кадрів Фізико-технічного
інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна
Національної академії наук України

Класифікатор професій:

порядок роботи

П

ісля того як наказом Міністерства фінан
сів України від 15 травня 2018 р. № 511
було внесено зміни до Порядку фор
мування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (ЄСВ), затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 14 квітня
2015 р. № 435, у кадровиків та інших працівни
ків, які ведуть штатний розпис, стали виникати
запитання, пов’язані із заповненням оновленої
таблиці 5 звіту з ЄСВ (форма № Д4). Відтепер
у ній потрібно зазначати професійну назву
роботи, код ЗКППТР (код Загальносоюзного
класифікатора професій, посад та тарифних
розрядів) та код Національного класифікатора
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
(далі — КП). Згадана інформація міститься в КП,
тож про порядок роботи з цим документом —
далі в статті.

Розпочинаємо роботу з КП
Класифікатор професій складається із: за
гальних положень, дев’яти розділів, у яких
згруповано професії (додаток А), додатка Б
та додатка В. Отже, професії в КП розподілені
за такими розділами:
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z zрозділ 1 «Законодавці, вищі державні
службовці, керівники, менеджери (управителі);
z zрозділ 2 «Професіонали»;
z zрозділ 3 «Фахівці»;
z zрозділ 4 «Технічні службовці»;
z zрозділ 5 «Працівники сфери торгівлі
та послуг»;
z zрозділ 6 «Кваліфіковані робітники сіль
ського та лісового господарства, риборозве
дення та рибальства»;
z zрозділ 7 «Кваліфіковані робітники з ін
струментом»;
z zрозділ 8 «Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою
технологічного устаткування та машин»;
z zрозділ 9 «Найпростіші професії».
Кожний з цих розділів складається з його
опису, класифікації професій та покажчика
професійних назв робіт за кодами професій
(саме він має назву додаток А).
Додаток Б містить абетковий покажчик
професійних назв робіт, додаток В — похідні
слова до професій (професійних назв робіт)
та примітки 1 і 2.
На жаль, окремого нормативного документа,
який би пояснював порядок роботи з КП, не за
тверджено. Тож фахівцям слід брати до уваги
роз’яснення, надані в загальних положеннях
КП та додатку В (обов’язковий), а саме в його
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примітках 1 та 2, в яких викладено правила
застосування похідних слів до професій та роз
ширення їх назв.

Визначаємо код згідно з КП

в Загальносоюзному класифікаторі професій,
посад та тарифних розрядів. Якщо в КП код
ЗКППТР не вказаний, то графу 13 таблиці 5
не заповнюємо.

Застосовуємо додаток Б

Для заповнення таблиці 5 звіту з ЄСВ
за формою № Д4 необхідно знати код КП, код
ЗКППТР та професійну назву роботи. Щоб ви
значити код професійної назви роботи, необ
хідно в КП знайти цю назву, а якщо вона від
сутня, утворити її за допомогою назви роботи,
що міститься в КП (це й буде назва посади, яку
слід внести в графу 15 таблиці 5).
Знайти назву посади (професії) можна дво
ма шляхами. Перший є найпростішим: слід
скористатися додатком Б (довідковий) до КП,
який називається «Абетковий покажчик про
фесійних назв робіт». Як зрозуміло з його наз
ви, професійні назви робіт у цьому додатку
наведені в алфавітному порядку.
Отже, шукаємо професійну назву роботи,
яка відповідає назві посаді, вказаній у штат
ному розписі, та визначаємо код КП та код
ЗКППТР. Останній є не для всіх професійних
назв робіт, а лише для тих, що були наведені

У разі пошуку назв посад (професій) за до
помогою додатка Б слід звернути увагу на деякі
професійні назви робіт, що складаються з двох
слів. Наприклад, окремі назви мають у своєму
складі слово «головний»: головний бухгалтер,
головний юрисконсульт, головний інженер, го
ловний фізик тощо. Отже, шукаємо в додатку Б
слово «головний», а потім потрібну професійну
назву роботи: наприклад, «Головний бухгалтер»
(код КП 1231, код ЗКППТР 20656; таблиця 1).

Використовуємо додаток В
Слід зауважити, що є посади, в назві яких
також застосоване слово «головний»: наприк
лад, головний науковий співробітник. Згаданої
професійної назви роботи немає в КП. Для
її утворення знаходимо в КП назву «Науковий
співробітник» (код КП 2111.1, код ЗКППТР
23667) і використовуючи додаток В до КП
додаємо до неї похідне слово «Головний». Від
повідно, отримуємо професійну назву роботи
Таблиця 1
Додаток Б (довідковий)

Абетковий покажчик професійних назв робіт
Код КП Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП
7346

10003

47

Авербандник

7232
7241

Професійна назва роботи
Авіаційний механік з планера та двигунів

10007

68

20656

76, 1

Авіаційний механік з приладів та електроустаткування

<…>
1231
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«Головний науковий співробітник» з тим же
кодом КП.

Знаходимо назву за розділом КП
Цей шлях пошуку професійної назви роботи
є складнішим, ніж попередній, оскільки спо
чатку потрібно з’ясувати, до якого розділу КП
належить певна професія. Наприклад, необхід
но знайти код КП професії, яка у штатному роз
писі підприємства вказана як «Електромонтер
з обслуговування електроустановок». За логі
кою, її слід шукати в розділі 7 «Кваліфіковані
робітники з інструментом». Тож далі, зважаючи
на характер робіт, які виконує працівник цієї
професії на підприємстві, за допомогою таб
лиці «Кваліфікація професій» цього ж розділу
КП підбираємо відповідну професію. Отже,
з урахуванням виконуваних робіт за професією
«Електромонтер з обслуговування електроуста

новок» їй відповідатиме професія «Монтажники
електронного устаткування» з кодом КП 7242
(таблиця 2).
Далі використовуючи код КП 7242 за табли
цею додатка А «Покажчик професійних назв
робіт за кодами професій» розділу 7 шукаємо
необхідну професійну назву роботи. Нагадає
мо, що коди КП в таблиці розміщені в порядку
зростання. Отже, з кодом КП 7242 знаходимо
професійну назву роботи «Електромонтер з об
слуговування електроустановок» (код ЗКППТР
19850; таблиця 3).

Вносимо назву посади (професії)
правильно
Під час пошуку професійної назви роботи
необхідно звернути увагу на те, що в КП біль
Таблиця 2

Розділ 7. Кваліфіковані робітники з інструментом
Класифікація професій
7

Кваліфіковані робітники з інструментом

72

Робітники металургійних та машинобудівних професій

724

Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування

<…>

<…>

7242

Монтажники електронного устаткування

Таблиця 3
Додаток А (обов’язковий)

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій
7242

19850
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70

Електромонтер з обслуговування електроустановок
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В КП назви робіт мають певну
усталену послідовність слів:
спочатку іменник, а потім
прикметник
шість назв подані в чоловічому роді. Саме так
їх потрібно вказувати і у штатному розписі
та трудовій книжці: не можна зазначати назву
роботи залежно від статі особи, яка обіймає
певну посаду, тобто в жіночому роді. Напри
клад, замість «Директор» — «Директорка». Як
виняток, є професійні назви робіт, які вико
ристовуються лише в жіночому роді: напри
клад, «Санітарка», «Сестра медична» тощо.
Також слід мати на увазі, що в КП назви
робіт мають певну усталену послідовність
слів: спочатку іменник, а потім прикметник.
Наприклад, «Директор технічний». Змінювати
такий порядок слів під час внесення назв
посад (професій) до штатного розпису та під
час заповнення трудової книжки не можна.
Але трапляються ситуації, коли робо
тодавцям доводиться вносити до штатних
розписів назви посад, поряд слів у яких по
рушений не через їхню недбалість, а через
недолугість законодавства. Наприклад, КП
містить назву посади «Педагог соціальний»
(код КП 2340). Однак у профільних освітян
ських документах ця назва вказана як «Со
ціальний педагог». У такому випадку радимо
до штатного розпису та трудової книжки
вносити назву, що відповідає норматив
ним актам. Це пов’язано з тим, що саме
на підставі цих актів працівник матиме право
на отримання певних пільг (пільгової пенсії,
додаткової відпустки тощо).

Утворення назв з використанням
похідних слів
Розглянемо утворення професійних назв ро
біт за допомогою використання похідних слів,
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наведених у додатку В до КП. Деякі правила
їх застосування вказані в листах Міністерства
соціальної політики України. Зокрема, в листі
від 5 червня 2015 р. № 297/13/116-15 за
значено, що розширення чи уточнення назв
посад, професій або професійних назв робіт
за допомогою приміток 1 та 2 додатка В до КП
є прерогативою роботодавця, наприклад, для
внутрішнього використання термінів та слів, які
уточнюють місце роботи, виконувані роботи,
сферу діяльності тощо.
У листі Міністерства соціальної політики
України від 26 червня 2014 р. № 311/021/10614 роз’яснено застосування похідного слова
«стажист». Зокрема, вказано, що похідні слова
до професійних назв робіт відповідно до при
мітки 1 зазначеного додатка можуть застосову
ватися за умови збереження галузевої та функ
ціональної належності, кваліфікаційних вимог,
виключення дублювання, збереження коду
новоутвореної професії. Відповідно, похідне
слово «стажист» застосовують до професійних
назв робіт, вказаних у розділах «Професіонали»
та «Фахівці», на час проходження стажування
із збереженням коду базової професійної назви
роботи. Наприклад, враховуючи вищезазначе
не, від назви професії «Нотаріус» з кодом КП
2429 може бути утворена похідна назва про
фесії «Стажист нотаріуса» з тим же кодом КП.
На практиці часто трапляються назви по
сад (професій), які містять такі похідні слова,
як «заступник», «черговий», «змінний» тощо.
Професійні назви робіт із цими словами також
потрібно правильно утворити. Проілюструємо
це на прикладі посади заступника керівника.
Приміром, необхідно знайти код КП та профе
сійну назву роботи згідно з КП для посади «За
ступник головного бухгалтера». Класифікатор
професій містить професійну назву роботи «Го
ловний бухгалтер» (код КП 1231, код ЗКППТР
20656), тож за допомогою похідного слова
«заступник» із додатка В до КП утворюємо по
хідну назву «Заступник головного бухгалтера»
з тими самими кодами КП та ЗКППТР.

Кадровик України

актуальна тема

Наголошуємо, що не можна використову
вати похідні слова для назв посад (професій),
у яких вони вже застосовані в складі базової
назви. Наприклад, професія «Головний інженер»
(код КП 1223.1) вже міститься в розділі 1 «За
конодавці, вищі державні службовці, керівники,
менеджери (управителі)». Тому похідне слово
«головний» нe може додаватися до базових назв
таких професій, як «Інженер» (код КП 2149.2)
або «Касир (на підприємстві, в установі, орга
нізації)» (код КП 4211).

Розширення назви посади
(професії)
Крім використання похідних слів, згідно
з положеннями примітки 2 додатка В до КП
можна розширити назви професій термінами
та словами, які уточнюють місце роботи, ви
конувані роботи, сферу діяльності, за умови
дотримання лаконічності викладу. Наприклад,
«Бухгалтер з обліку основних засобів та запасів».
У листі Міністерства соціальної політики
України від 25 квітня 2013 р. № 336/13/155-13
рекомендується застосовувати назви професій
без дефіса, оскільки згідно з положеннями КП
не допускається утворення розширених (по
двійних) назв посад (професій) через дефіс
(наприклад, «Бухгалтер-касир»), окрім перед
бачених у КП, адже цей документ уже містить
назву посади «Бухгалтер» (код КП 3433) і назву
«Касир» (код КП 4211) і об’єднувати в одну їх
не можна.

Утворення назви з використанням
дужок
Класифікатор професій містить також про
фесійні назви робіт із зазначенням слів у дуж
ках. Пояснення щодо таких назв наведені в за
гальних положеннях КП. Отже, в дужках може
вказуватися:
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Не можна використовувати
похідні слова для назв посад
(професій), у яких вони вже
застосовані в складі базової
назви

z zскладова професійної назви роботи: на
приклад, «Директор комплексу (оздоровчого,
спортивного, туристичного)». У такому разі
потрібно обрати одне з наведених у дужках
слів, тобто конкретну організаційну форму
закладу. При цьому у штатному розписі та тру
довій книжці зазначають вже конкретне місце
роботи: наприклад, «Директор комплексу ту
ристичного»;
z zвид економічної діяльності або напрям
використання професійної назви роботи: на
приклад, «Науковий співробітник (фізика,
астрономія)», «Науковий співробітник (ма
тематика)». Код КП для кожної посади буде
різний, тож варто обрати назву, що відповідає
галузі, до якої належить установа;
z zспоріднена (однотипна) професійна
назв а роботи, яка може застосовуватися
окремо в межах класифікаційної групи:
наприклад, «Фахівець з питань зайнятос
ті (хедхантер)». Тобто можна не зважати
на слово, вказане в дужках, і відкинути його,
і у штатному розписі зазначити посаду «Фа
хівець з питань зайнятості». А можна для
назви посади використати слово, наведене
в дужках, якщо саме воно найкраще розкри
ває характер роботи працівника: наприклад,
«Хедхантер».

Дії кадровика в разі помилки
в назві посади
Якщо для посади (професії), вказаній
у штатному розписі, в КП не вдалося знайти
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актуальна тема

З метою прискорення роботи
щодо пошуку кодів КП для назв
посад (професій) можна
скористатися сайтами, на яких
КП розміщений в електронному
вигляді

потрібної професійної назви роботи чи утво
рити її, то швидше за все під час її підбору
було допущено помилку. Таку назву необхідно
замінити у штатному розписі на назву посади,
завдання та обов’язки за якою подібні до ви
конуваних нині працівником трудових функцій.
Наприклад, у штатному розписі вказано назву
професії «Електромонтер з обслуговування
електрообладнання». Такої професійної назви
роботи в КП немає. Тож цю назву доцільно
змінити на «Електромонтер з ремонту та об
слуговування електроустаткування» з кодом
КП 7241.
Внесення до штатного розпису кодів посад
(професій), безумовно, має свої переваги, адже
в такому разі назви посад (професій) будуть
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вказані згідно з КП. Завдяки цьому записи назв
робіт у трудових книжках працівників також
відповідатимуть КП та вимогам законодавства,
а за допомогою Довідників кваліфікаційних
характеристик професій працівників будуть
правильно складені посадові (робочі) інструкції
працівників*.

Поради наостанок
З метою прискорення роботи щодо пошу
ку кодів КП для назв посад (професій) можна
скористатися сайтами, на яких КП розміщений
в електронному вигляді. У такому разі в рядку
«Пошук» потрібно вказати назву посади, для
якої слід знайти код КП, і дочекатися результату.
Якщо назву посади (професії), вказану
у штатному розписі, в КП знайти так і не вдало
ся, необхідно утворити нову назву або замінити
її у штатному розписі на назву посади, яка міс
титься в КП та обов’язки за якою відповідають
роботі, яку виконує працівник. 
* Про приведення професійних назв робіт у відповідність до
КП читайте на с. 46.

Кадровик України

Перевірки

Микола Постернак,

експерт з питань соціального страхування

Перевірки роботодавців

Фондом соціального страхування
У попередній статті було розглянуто порядок планування
та проведення перевірок роботодавців Фондом соціального
страхування України, їх види та строки. У цій статті автор
з’ясовує питання, що стосуються документального
оформлення перевірок, прав та обов’язків посадових осіб
Фонду та роботодавців під час їх проведення, а також
механізму оскарження рішень щодо результатів перевірки
тощо
Закінчення. Початок в № 10/2018

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
z zКодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV (далі —
КАСУ);
z zКодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
(далі — КУпАП);
z zЗакон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 ве
ресня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
z zІнструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду со
ціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх резуль
татами та процедуру оскарження, затверджена постановою правління Фонду соціального
страхування України 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).
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Перевірки

Н

езалежно від того, планову чи поза
планову перевірку проводили в робо
тодавця, за її результатами згідно з під
пунктом 3.13.1 пункту 3.13 Інструкції
№ 29 складають акт, в якому зазначають:
z zнайменування, поштову адресу органу
Фонду*, дату складання акта (останній день пере
вірки), номер і дату направлення та наказу органу
Фонду, які є підставою для проведення перевірки,
вид перевірки (планова або позапланова), посаду,
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи
робочого органу Фонду, яка провела перевірку,
період, за який її проведено, повне найменування
страхувальника, строк проведення перевірки;
z zдовідкові дані, а саме: номер реєстрації
й дату взяття страхувальника на облік в органі
Фонду, спосіб оподаткування, місце розташу
вання страхувальника, код за Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб або
реєстраційний номер облікової картки платника
податків із Державного реєстру фізичних осіб —
платників податків, номер і серію паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні або інші пере
конання відмовляються від прийняття реєстрацій
ного номера облікової картки платника податків,
офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади та мають відмітку в паспорті),
дані про наявність рахунків у банках та інших фі
нансових установах, середньооблікову чисельність
працівників на дату проведення перевірки;
z zінформацію про результати попередньої
перевірки щодо використання коштів Фонду
та заходи щодо усунення порушень (за їх на
явності);
z zінформацію про наявність заборгованості
за коштами Фонду, причини виникнення та пра
вомірність її відображення;
z zінформацію про надходження страхових
коштів, у т. ч. від органу Фонду та від сплати част
кової вартості за путівки, повноту та своєчасність
перерахувань страхових коштів до Фонду;
* Тут і далі в Інструкції № 29 під Фондом мається на увазі
ФСС з ТВП (нині ФССУ).
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z zінформацію про стан виконання вимог
законодавства страхувальником щодо нараху
вання й виплати матеріального забезпечення,
використання коштів Фонду, а також з інших
питань, які перевіряли;
z zпорядок ведення бухгалтерського об
ліку та звітності щодо використання коштів
Фонду;
z zінформацію про стан роботи комісії
(уповноваженого) із соціального страхування;
z zрезультати перевірки.

Увага!
За потреби на вимогу посадової особи робочого органу ФССУ роботодавець, окрім належним
чином засвідчених ксерокопій документів,
надає письмові пояснення з приводу того чи
іншого виявленого під час перевірки порушення.

В акті перевірки посадові особи робочого
органу ФССУ об’єктивно й чітко викладають
факти порушень, виявлені під час перевірки,
з посиланням на відповідне положення нор
мативно-правового акта.
Акт перевірки має відповідати вимогам
ділової мови та офіційно-ділового стилю.
Порушення, які є типовими й повторюють
ся, відображають у додатках до акта перевірки
з детальним їх обґрунтуванням. Додатками
до акта перевірки є також копії первинних
або інших документів, які підтверджують
наявність таких фактів порушень, наприклад:
z zнакази;
z zзаяви працівників;
z zпротоколи засідань комісії із соціаль
ного страхування;
z zвідомості, за якими працівники отриму
ють додаткові блага в грошовій чи натуральній
формі;
z zграфіки роботи тощо.

Кадровик України

Перевірки

Додатки підписують посадова особа органу
ФССУ та уповноважена особа роботодавця, яко
го перевіряють.

Важливо!
Кожна сторінка акта перевірки засвідчується
підписом уповноваженого представника роботодавця та посадової особи робочого органу
ФССУ. При цьому на останній сторінці акта
зазначають загальну кількість його сторінок.

В останній день перевірки посадові особи ор
гану ФССУ, які її проводили, керівник, головний
бухгалтер (бухгалтер) або уповноважена керів
ником особа та голова комісії (уповноважений)
із соціального страхування роботодавця підпису
ють два примірники акта перевірки. Один його
примірник вручають роботодавцю з відміткою
про отримання, а другий — зберігається в органі
ФССУ, який провів перевірку.
Якщо роботодавець відмовляється підписати
й отримати акт перевірки, посадова особа органу
ФССУ вносить до нього відповідний запис і складає акт відмови від підписання акта перевірки
та його отримання в довільній формі у двох при
мірниках. Протягом трьох робочих днів один при
мірник цього акта разом з актом перевірки над
силають роботодавцю рекомендованим листом.

На замітку!
Акт перевірки, не підписаний уповноваженим
представником роботодавця, вважається дійсним за умови дотримання норм Інструкції
№ 29 під час його складання.

Якщо роботодавець не погоджується
з певними відомостями, внесеними до акта
перевірки, він має право підписати його із за-
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переченнями. Заперечення подають у пись
мовій формі як додаток до акта перевірки
або надсилають до органу ФССУ, який про
водив перевірку, окремим документом про
тягом 10 календарних днів із дня підписання
акта (пп. 3.13.4 п. 3.13 Інструкції № 29). Ро
бочий орган ФССУ розглядає заперечення
до акта перевірки й протягом 20 календарних
днів надає на них письмову відповідь.

Увага!
Якщо акт перевірки підписано без заперечень або заперечення не надійшли протягом
передбаченого строку або ж були надіслані
з порушенням зазначеного терміну, такий акт
вважається узгодженим.

Якщо орган ФССУ не може вручити, у т. ч.
поштовим відправленням відповідно до Пра
вил надання послуг поштового зв’язку, за
тверджених постановою КМУ від 5 березня
2009 р. № 270, роботодавцю один примірник
акта перевірки у зв’язку з відсутністю посадо
вих осіб за його місцем розташування, їх від
мовою прийняти акт, то в день надходження
до органу ФССУ такої інформації посадова
особа цього органу, що проводила перевірку,
оформляє відповідний акт у довільній формі,
в якому вказує причину, що призвела до не
можливості вручення акта перевірки.
Під час проведення перевірки посадова
особа робочого органу ФССУ може виявити
як надлишково нараховані та виплачені суми
соціальних виплат, так і недоплачені суми
цих виплат. Такі порушення фіксують в акті
перевірки. Для одержання недоотриманих
коштів роботодавець має провести відповідні
перерахунки соціальних виплат і звернутися
до робочого органу ФССУ, в якому перебуває
на обліку, із відповідною заявою-розрахун
ком, до якої додається пояснювальна записка.
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Перевірки

Прийняття рішень за результатами
перевірки
За матеріалами акта перевірки та за ре
зультатами розгляду заперечень роботодавця
(якщо вони є) керівник робочого органу ФССУ
або його заступник може прийняти рішення
про повернення коштів ФССУ та застосування фінансових санкцій до роботодавця
за формою, наведеною в додатку 3 до Інструк
ції № 29 (додатково див. лист Виконавчої ди
рекції ФСС з ТВП від 28 листопада 2012 р.
№ 04-29-3045).

Важливо!
Відповідно до статті 15 Закону № 1105 у разі
порушення порядку використання страхових коштів роботодавець відшкодовує ФССУ
в повному обсязі неправомірно витрачену
суму страхових коштів та/або вартість наданих
соціальних послуг і сплачує штраф у розмірі
50 % від такої суми.

Вказане вище рішення надсилають робо
тодавцю разом із листом про результати роз
гляду заперечень (за їх наявності) протягом
20 календарних днів із дня підписання акта
перевірки. Роботодавець має задовольнити
це рішення в 10-денний строк із часу його
отримання. Якщо він своєчасно не виконає рішення про повернення коштів ФССУ
та застосування фінансових санкцій або ви
конає його не в повному обсязі, на нього
накладають штраф і нараховують пеню від
повідно до статті 15 Закону № 1105 в таких
розмірах:
z zштраф – 10 % від несвоєчасно повер
нутих або повернутих не в повному обсязі
страхових коштів;
z zпеню — 0,1 % від несвоєчасно поверну
тих або повернутих не в повному обсязі стра
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хових коштів і штрафних санкцій, за кожний
день прострочення платежу (додатково див.
лист Виконавчої дирекції ФСС з ТВП від
17 травня 2011 р. № 01-16-1181).

Увага!
Згідно з пунктом 4.2 Інструкції № 29 суми
фінансових санкцій роботодавець сплачує
за рахунок власних коштів. При цьому на посадову особу роботодавця, яка порушила порядок використання коштів ФССУ, буде накладено адміністративний штраф у розмірі від 8
до 15 нмдг (від 136 грн до 255 грн) (ст. 1655
КУпАП від 7 грудня 1984 р. № 8073-X).

Рішення про застосування фінансових
санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів ФССУ
(форма рішення наведена в додатку 4 до Ін
струкції № 29) приймає робочий орган ФССУ
і надсилає його роботодавцю протягом 20
календарних днів із дня закінчення строку,
установленого для виконання рішення про
повернення коштів ФССУ та застосування
фінансових санкцій. Згідно з пунктом 4.3 Ін
струкції № 29 у рішенні зазначають:
z zсуми коштів Фонду, що підлягають по
верненню органу Фонду;
z zсуми фінансових санкцій, які належить
перерахувати до Фонду та в подальшому ві
добразити у звіті страхувальника щодо ви
користання коштів Фонду;
z zстрок для виконання рішення;
z zстрок, передбачений законодавством
для звернення страхувальника зі скаргою про
перегляд цього рішення.
Після сплати нарахованих страхових ко
штів та штрафних санкцій роботодавець згідно
з пунктом 4.5 Інструкції № 29 має офіційно
поінформувати робочий орган ФССУ про ви
конання рішення.
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Увага!
Згідно з пунктом 4.4 Інструкції № 29 рішення
вважається надісланим (врученим) роботодавцю, якщо його передано керівнику або
уповноваженій особі цього роботодавця під
підпис або надіслано рекомендованим листом.

Права та обов’язки посадових осіб
ФССУ
Права та обов’язки посадових осіб ро
бочого органу ФССУ визначено в статті 10
Закону № 1105 та розділі 5 Інструкції № 29.
Так, відповідно до пункту 5.1 Інструкції № 29
посадові особи органу ФССУ зобов’язані:
z zкеруватися нормативно-правовими
актами;
z zдотримуватися ділової етики у вза
ємовідносинах із роботодавцем;
z zякісно та своєчасно проводити пере
вірку відповідно до затвердженого плануграфіка перевірок;
z zзабезпечувати нерозголошення комер
ційної таємниці та конфіденційної інформа
ції, що стає доступною їм під час проведення
перевірок;
z zоб’єктивно й чітко відображати діяль
ність роботодавця щодо дотримання ним вимог
законодавства у сфері загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та вит
ратами, зумовленими похованням;
z zознайомити керівника страхувальника
або уповноважену ним особу з результа
тами перевірки в строки, передбачені цією
Інструкцією;
z zнадавати роботодавцеві консультаційну
допомогу щодо проведення перевірки.
Відповідно до пункту 5.2 Інструкції № 29
посадові особи робочого органу ФССУ мають право:
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z zвимагати припинення дій, які пере
шкоджають проведенню перевірки;
z zперевіряти надходження коштів Фонду
на окремий поточний рахунок страхувальни
ка та правильність їх використання;
z zініціювати проведення перевірки об
ґрунтованості видачі та продовження листків
непрацездатності працівникам;
z zвимагати від посадових осіб письмо
ві пояснення з питань, що виникають під
час перевірок. Якщо вони відмовляються
надавати такі пояснення, посадова особа
робочого органу Фонду фіксує цей факт
в акті перевірки;
z zотримувати засвідчені роботодавцем
копії документів, що підтверджують наяв
ність фактів порушень вимог законодавства
у сфері загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимча
совою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням;
z zперевіряти правомірність призначення
або відмови в призначенні матеріального
забезпечення та правильність його нараху
вання;
z zперевіряти правомірність викорис
тання коштів Фонду на соціальні послуги,
які надають відповідно до Закону № 1105;
z zперевіряти правильність обчислення
середньоденної заробітної плати, з якої об
раховують суми соціальних виплат праців
никам;
z zінформувати керівництво робочого
органу Фонду в разі виявлення ознак зло
вживань щодо використання коштів Фонду.

Права та обов’язки роботодавця
Права та обов’язки роботодавця під час
проведення перевірки передбачено в статті 15
Закону № 1105 та розділі 6 Інструкції № 29.
Так, згідно з пунктом 6.1 Інструкції № 29 роботодавець має право:
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z zвимагати від посадових осіб органу
Фонду додержання вимог законодавства;
z zперевіряти наявність у посадових осіб
органу Фонду службового посвідчення і одер
жувати копії направлення на проведення пла
нової або позапланової перевірки;
z zбути присутнім під час проведення пе
ревірки;
z zвимагати нерозголошення інформа
ції, що є комерційною таємницею, та конфі
денційної інформації роботодавця;
z zодержувати акт перевірки та ознайом
люватися з ним;
z zнадавати до акта перевірки пояснення,
зауваження або заперечення в письмовій
формі;
z zоскаржувати в установленому законом
порядку неправомірні дії посадових осіб ро
бочих органів Фонду, рішення за результатами
перевірок;
z zотримувати консультативну допомогу.
Під час проведення перевірки відповідно
до пункту 6.2 Інструкції № 29 роботодавець
зобов’язаний:
z zдопускати посадових осіб робочого
органу Фонду до її проведення за умови до
тримання порядку проведення перевірки,
передбаченого Інструкцією № 29, та надавати
потрібні для проведення перевірки документи;
z zнадавати посадовим особам робочого
органу Фонду місце для проведення перевірки,
можливість користуватися засобами зв’язку,
комп’ютерною та копіювальною технікою
(за наявності);
z zнадавати засвідчені ним копії докумен
тів, а також пояснення, довідки, відомості,
матеріали з питань, що виникають під час
перевірки, відповідно до вимог законодавства;
z zпідписати акт перевірки або відмови
тися це зробити із зазначенням причин такої
відмови;
z zодержувати примірник акта, рішення
робочого органу Фонду за результатами про
веденої планової чи позапланової перевірки.
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Оскарження рішень щодо
результатів перевірки
Право роботодавця оскаржувати рішен
ня за результатами перевірки передбачено
пунктом 6.1 Інструкції № 29, а порядок здій
снення такого оскарження — пунктом 7.1 цієї
Інструкції. Роботодавець у письмовій формі
звертається до робочого органу ФССУ, який
прийняв відповідне рішення, із скаргою про
його перегляд. Скарга має бути подана протягом 10 календарних днів із дня отримання
роботодавцем такого рішення.
Керівник (заступник керівника) робочого
органу ФССУ за результатами розгляду скарги
приймає вмотивоване рішення й надсилає його
роботодавцю протягом 20 календарних днів
після отримання скарги. Якщо в рішенні йдеть
ся про повну або часткову відмову в задово
ленні скарги, роботодавець має право зверну
тися протягом 10 календарних днів із дня
отримання цього рішення з повторною скаргою
до робочого органу ФССУ вищого рівня із до
триманням зазначеного 10-денного строку для
кожного випадку оскарження та вказаного
20-денного строку для ухвалення рішення
за скаргою або ж до суду в установленому за
конодавством порядку.

Увага!
Згідно з частиною другою статті 18 КАСУ
справи про оскарження рішень робочих
органів ФССУ розглядає окружний адмініст
ративний суд. Роботодавець має звернутися
до суду протягом місяця з часу отримання
рішення про розгляд скарги (частина п’ята
ст. 99 КАСУ).
У пункті 7.3 Інструкції № 29 визначено вимоги до оформлення рішення про результати
розгляду скарги роботодавця. Зокрема, його
зміст складається із вступної, описової, моти
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вувальної та резолютивної частин. У рішенні
зазначають:
z zповне найменування роботодавця або
прізвище та ініціали фізичної особи, яка по
дала скаргу;
z zвідомості про предмет оскарження;
z zперелік документів, які було взято
до уваги під час розгляду скарги;
z zвимоги скаржника (стисло);
z zрезультати дослідження матеріалів скарги;
z zдокази, на яких ґрунтуються висновки
робочого органу Фонду, що розглядає скаргу,
а також роблять посилання на конкретні статті
та пункти нормативно-правових актів, якими
обґрунтовано рішення;
z zвисновок про задоволення або часткове
задоволення скарги чи про відмову в її задо
воленні.

Увага!
Один і той же робочий орган ФССУ не розглядає повторні скарги від одного й того самого
страхувальника з одного й того ж питання,
якщо перше вирішено по суті, про що страхувальника повідомляють письмово (п. 7.2
Інструкції № 29).
Рішення про результати розгляду скарги
оформлюють на бланку робочого органу ФССУ,
який розглянув скаргу, підписують і скріплюють
печаткою. Якщо орган ФССУ вищого рівня за
довольнить скаргу повністю або частково, у рі
шенні він дає розпорядження робочому органу
ФССУ, рішення якого скасовано повністю або
в певній частині, про виконання відповідних дій.
У рішенні також зазначають, що в разі не
згоди роботодавця з ухваленим рішенням він
може подати повторну скаргу на рішення ор
гану ФССУ до органу ФССУ вищого рівня або
до суду. Оригінал рішення після зазначення
реєстраційного номера вихідної кореспонденції
надсилають (вручають) роботодавцю.
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Важливо!
Якщо вмотивоване рішення за скаргою роботодавця не буде йому надіслано протягом 20-денного строку або строку, на який за рішенням
керівника робочого органу ФССУ чи його
заступника продовжено розгляд скарги, така
скарга вважається повністю задоволеною
на користь роботодавця із дня, наступного
за останнім днем зазначених строків. Скарга
вважається повністю задоволеною на користь
роботодавця і тоді, коли рішення керівника
робочого органу ФССУ (або його заступника)
про продовження строків її розгляду не було
надіслано роботодавцеві до закінчення 20-денного терміну з часу отримання скарги.
Керівник (заступник керівника) робочо
го органу ФССУ може прийняти рішення про
продовження строків розгляду скарги робото
давця понад вищевказані строки, але не біль
ше 60 календарних днів, про що протягом 20
календарних днів після отримання скарги має
письмово повідомити роботодавця.

На замітку!
Рішення вважається надісланим (врученим)
роботодавцю, якщо його вручено керівнику або
уповноваженій особі такого роботодавця під
підпис чи надіслано рекомендованим листом
за адресою (за місцем розташування або місцем проживанням), вказаною роботодавцем
безпосередньо у скарзі як адреса, на яку слід
надіслати рішення. Якщо в скарзі не зазначено
такої адреси, рішення надсилають на адресу,
вказану в реквізитах бланка, на якому надіслано скаргу.

У разі недотримання роботодавцем 10-ден
ного строку направлення оскарження на рі
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шення робочого органу ФССУ останній скарги
не розглядає, про що повідомляє роботодавця
письмово.
Робочий орган ФССУ за результатами роз
гляду скарги може не лише частково її задо
вольнити або залишити без змін, а й збіль
шити суму страхових коштів та фінансових
санкцій. У разі збільшення суми страхових
коштів, які підлягають поверненню, і суми на
лежних до сплати фінансових санкцій раніше
надісланих рішень про повернення коштів
ФССУ та застосування фінансових санкцій
та/або рішень про застосування фінансових
санкцій за несвоєчасне повернення або по
вернення не в повному обсязі коштів ФССУ
не відкликають, а про суму такого збільшення
робочий орган ФССУ надсилає роботодавцеві
окреме рішення.
Збільшена сума страхових коштів, які під
лягають поверненню, а також сума належних
до сплати фінансових санкцій мають бути
сплачені або можуть бути оскаржені робо
тодавцем за процедурою, визначеною За
коном № 1105 та Інструкцією № 29, із за
стосуванням строків, установлених для спла
ти або оскарження рішення робочого органу
ФССУ.

Увага!
Скарга на рішення робочого органу ФССУ,
подана з дотриманням порядку і строків, визначених Інструкцією № 29, зупиняє строки сплати страхових коштів та фінансових санкцій
до ухвалення рішення робочим органом ФССУ
вищого рівня або до дня набуття законної сили
судовим рішенням.

Разом з тим пам’ятайте, якщо перевірка
триває й представниками робочого органу
ФССУ встановлено відсутність того чи іншого
документа, що підтверджує правомірність
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та правильність призначення соціальної ви
плати, керуючись пунктом 3.11 Інструкції
№ 29 ви можете попросити про призупинення перевірки та вжити заходів, щоб знайти
або відновити втрачені документи.

Новації в перевірках цільового
використання коштів ФССУ
Інформація, наведена вище, безперечно,
є корисною, проте слід зважати на певні но
вації. Справа в тому, що ФССУ проаналізував
ефективність проведених перевірок цільового
використання його коштів за 2015–2017 рр.
і встановив, що безрезультатними або малое
фективними були 80 % від загальної кількості
перевірок. І суть не в компетентності фахівців
ФССУ, які проводять перевірку, а в обізнаності
та професіоналізмі бухгалтерів та кадровиків,
яких перевіряли.
Фахівці Виконавчої дирекції ФССУ у своє
му листі від 19 лютого 2018 р. № 2.4-17-565
зазначають, що стратегічною метою діяльнос
ті Фонду є впровадження нової прогресивної
системи соціального страхування як сервісної
служби з надання якісних послуг застрахова
ним особам, зменшення контрольно-переві
рочного тиску на суб’єктів господарювання,
запобігання порушенням використання кош
тів ФССУ, контроль за правомірним нараху
ванням допомоги шляхом перевірки заяв-роз
рахунків, у т. ч. шляхом використання даних
Єдиної інформаційно-аналітичної системи
та Пенсійного фонду України, тобто до мо
менту фінансування страхувальників.
У зв’язку з цим та на виконання протоколь
ного доручення правління ФССУ від 10 січня
2017 р. № 5 з 1 березня 2018 р. призупинено
проведення планових виїзних перевірок та за
проваджено постійний моніторинг даних стра
хувальника про призначення допомоги по со
ціальному страхуванню на стадії припинення
заяв-розрахунків.

Кадровик України

Перевірки

Тож на сьогоднішній день контроль спря
мовано на запобігання неправомірним витра
там коштів ФССУ з наданням страхувальнику
(роботодавцю) рекомендацій щодо усунення
порушень під час обчислення розміру соці
альних виплат. Не дивуйтеся, якщо після по
дання заяви-розрахунку до вас зателефонують
представники ФССУ з метою з’ясувати, чи
правильно визначено розмір тієї чи іншої со
ціальної виплати та з рекомендаціями щодо
виправлення помилок, допущених під час
її обчислення.
Наразі проводяться лише позапланові
перевірки, підставою для яких є:
z zвиявлення під час моніторингу заяврозрахунків порушень, які не були виправлені
за результатами моніторингу;
z zподання страхувальником (роботодав
цем) до відповідного органу ФССУ письмо
вої заяви про здійснення перевірки за його
бажанням;
z zпорушення процедури реорганізації чи
припинення юридичної особи, закриття від
окремленого підрозділу юридичної особи,
припинення діяльності суб’єкта малого підпри
ємництва, порушення провадження в справі
про банкрутство страхувальника (роботодав
ця) або подання ним заяви про зняття з обліку;
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Порада!
Якщо за результатами проведеної на вашому
підприємстві перевірки були виявлені порушення й до роботодавця мають бути застосовані фінансові та штрафні санкції, а ви впевнені в тому, що соціальні виплати призначені
з дотриманням норм Закону № 1105 та інших
нормативно-правових актів, не зволікаючи оскаржуйте таке рішення в досудовому
або в судовому порядку. Якщо ж фінансові
та штрафні санкції застосовані правомірно,
сплатіть їх, після чого ретельно проаналізуйте
допущені помилки, щоб не припускатися їх
у майбутньому.

z zна вимогу правоохоронних органів або
за рішенням суду.
Таким чином, перевірка цільового використан
ня коштів ФССУ здебільшого є винятком з пра
вил, аніж повсякденною дійсністю. При цьому
не слід забувати, що ніхто не знімав з роботодавця
обов’язку правильно обчислювати та своєчасно
надавати соціальні виплати працівникам. І в разі
порушення цих обов’язків або ж нецільового ви
користання коштів ФССУ перевірки не уникнути. 
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Аліменти: правила утримання

та виплати

Згідно із законодавством батьки повинні утримувати дитину
до досягнення нею повноліття, а якщо вона продовжує
навчатися та у зв’язку з цим потребує матеріальної
допомоги, — до 23 років. Якщо дитина проживає окремо від
одного з батьків, такий батько (мати) має сплачувати аліменти
на її утримання. Про те, як правильно утримувати аліменти
із заробітної плати особи, яка має їх виплачувати, коли й кому
їх перераховувати — в статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
z zСімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-III (далі — СКУ);
z zЗакон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. № 1404-VІІІ (далі —
Закон № 1404);
z zЗакон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» від 3 липня
2018 р. № 2475-VIII (далі — Закон № 2475);
z zПерелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з по
дружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою КМУ від 26 лютого 1993 р. № 146
(далі — Перелік № 146);
z zІнструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства
юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 512/5 (далі — Інструкція № 512/5);
z zподаток на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО);
z zвійськовий збір (далі — ВЗ).
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Способи утримання
та сплати аліментів
Утримання та сплата аліментів на дитину
(дітей) може відбуватися:
z zдобровільно — коли один з батьків
дитини (дітей), який проживає окремо від
неї (них), надає згоду на добровільну сплату
аліментів. Існує дві форми добровільно
го утримання та сплати аліментів — усна
домовленість та оформлення письмового
договору. У першому випадку батьки само
стійно домовляються про розмір аліментів,
періодичність їх сплати та про інші нюанси.
У другому — між батьками укладається до
говір, яким визначаються розмір та строк
перерахування аліментів на дитину (дітей).
Договір укладається в письмовій формі й
має бути посвідчений нотаріально (частина
перша ст. 189 СКУ);
z zпримусово — за рішенням суду. У разі
відмови від добровільної сплати аліментів,
у т. ч. від виконання умов договору про їх
сплату, примусове стягнення аліментів по
кладається на органи державної виконавчої
служби за місцем проживання або роботи
боржника.

Підстави для утримання
аліментів
Ініціативу щодо стягнення аліментів може
проявляти як платник аліментів, так і їх одер
жувач. Зважаючи на добровільний або приму
совий порядок утримання та сплати аліментів,
підставами для їх утримання бухгалтерією
підприємства можуть бути такі документи:
z zзаява працівника про добровільну
сплату аліментів, яку він подає за місцем
роботи (додаток 1). Вона складається в до
вільній формі й має містити такі реквізити:
прізвище, ім’я, по батькові та адресу плат
ника аліментів; прізвище, ім’я, по батькові
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Ініціативу щодо стягнення
аліментів може проявляти
як платник аліментів, так і їх
одержувач
та адресу одержувача аліментів; прізвище,
ім’я, по батькові, день, місяць та рік наро
дження дитини (дітей), на користь якої (яких)
стягуватимуться аліменти; розмір аліментів;
дату, з якої потрібно їх утримувати.
На підставі заяви працівника аліменти мо
жуть утримуватися також у разі, якщо з нього
вже стягуються аліменти на іншу дитину;
z zзаява одержувача аліментів (за на
явності виконавчого листа) без залучення
виконавчої служби. Подання такої заяви
передбачено частиною четвертою статті 187
СКУ та статтею 7 Закону № 1404. Одержувач
аліментів подає її разом із виконавчим лис
том і зазначає в ній: адресу для поштового
переказу або реквізити банківського рахунку,
на який слід перераховувати аліменти; пріз
вище, ім’я, по батькові одержувача алімен
тів; реквізити документа, що посвідчує його
особу (частина друга ст. 7 Закону № 1404);
z zвиконавчий документ — документ,
надісланий виконавчою службою (виконав
чий лист, постанова держвиконавця, судо
вий наказ). Бухгалтерія підприємства має пе
ревірити, чи містить виконавчий документ
обов’язкові реквізити, передбачені статтею 4
Закону № 1404, зокрема назву та дату видачі
документа, найменування органу й прізвище,
ім’я, по батькові посадової особи, яка його ви
дала; дату прийняття та номер рішення, згідно
з яким видано виконавчий лист; прізвище, ім’я,
по батькові та ідентифікаційні номери (за на
явності) одержувача та платника аліментів;
резолютивну частину рішення; дату набрання
рішенням чинності; строк пред’явлення до
кумента до виконання. Крім того, виконавчий
документ має бути підписаний уповноваженою
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посадовою особою виконавчої служби із за
значенням її прізвища та ініціалів і скріплений
печаткою.
Важливий нюанс: якщо до досягнення дити
ною повноліття аліменти сплачувалися на під
ставі рішення суду та виконавчого листа, то якщо
дитина навчається й платник аліментів має про
довжувати їх виплачувати до її 23-річчя, подальше стягнення аліментів за цими документами
не буде автоматичним. Необхідне нове рішення
суду і, відповідно, видання нового виконавчого
листа, який і визначить обов’язок підприємства
утримувати вже «студентські» аліменти.
Щодо оформлення розпорядчого документа
(наказу) керівника підприємства про утриман
ня аліментів із зарплати працівника вкажемо
таке. У разі якщо аліменти утримуються за виконавчим листом, який сам по собі є розпо
рядчим документом, наказ не потрібен. Але
якщо працівник подає заяву про добровільну
сплату аліментів із своєї заробітної плати, то,
за логікою, має бути й видано наказ керівника
підприємства для бухгалтерії, яка здійсню
ватиме відрахування. Щоправда, про це ані
в законодавстві немає жодних застережень, ані
будь-яких роз’яснень з боку офіційних органів.
Разом з тим ніхто не забороняє підприємству
до заяви працівника оформляти ще й наказ
керівника про утримання із його заробітної
плати аліментів (додаток 2).

Розмір аліментів
Визначення розміру аліментів
Як і утримання та сплата аліментів, так і їх
розмір може визначатися двома способами:
z zбатьки доходять згоди без втручання
суду, тобто добровільно домовляються, в яко
му розмірі та в які строки сплачуватимуться
аліменти;
z zрозмір аліментів визначається судом
як частина від заробітку (доходу) платника
аліментів або в твердій грошовій сумі.
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У першому випадку розмір аліментів визна
чають батьки дитини (дітей), а в другому — дер
жавний виконавець. У разі добровільної сплати
аліментів вони можуть мати як грошову, так
і «натуральну» форму (частина друга ст. 181
СКУ). Якщо ж аліменти сплачуються за рішен
ням суду, вони можуть бути лише в грошовій
формі (частина третя ст. 181 СКУ).
Особливості визначення розміру аліментів
у частці від заробітку (доходу) батька чи матері
дитини та у твердій грошовій сумі наведено
в таблиці 1.

Зміна розміру аліментів
Розмір аліментів, визначений за рішенням
суду або за домовленістю між батьками, може
бути згодом зменшено або збільшено (частина
перша ст. 192 СКУ). Причиною для цього може
стати зміна матеріального або сімейного стану
платника аліментів, поліпшення або погіршення
здоров’я когось із батьків або інші причини,
передбачені СКУ.
У такому разі працівник, який сплачує алі
менти добровільно, має подати письмову за
яву про зміну розміру аліментів до бухгалтерії
підприємства. Своєю чергою, підприємство
повинно негайно повідомити про це одержу
вача аліментів. Якщо в такій заяві працівник
відмовляється сплачувати аліменти добровіль
но, одержувач має право звернутися до суду,
і в подальшому підприємство утримуватиме
аліменти з такого працівника вже на підставі
виконавчого листа.
Розмір аліментів, визначений судом, може
бути змінено за новим рішенням суду на під
ставі позову одержувача або платника.

Увага!
Підприємство не має права самостійно змінювати розмір аліментів, визначений батьками
або державним виконавцем.
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Таблиця 1

Визначення розміру аліментів у частці від заробітку їх платника
та у твердій грошовій сумі
Спосіб розрахунку
аліментів

Особливості визначення розміру аліментів
залежно від способу їх утримання та сплати
Добровільна сплата аліментів

Примусова сплата аліментів

Розмір аліментів
визначається
у частці від заробітку (доходу)
їх платника

— розмір частки від заробітку (доходу), яка стягуватиметься на виплату
аліментів, визначається за домовленістю між батьками дитини та вказується в заяві платника аліментів або
у відповідному договорі;
— заява про стягнення аліментів
та їх розмір може бути відкликана
платником аліментів, а до договору
внесено зміни

— частка заробітку (доходу) батька (матері), яка буде стягуватися як аліменти
на дитину, визначається судом;
— якщо стягуються аліменти на двох
і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) батька (матері) на їх утримання, яка стягуватиметься
до досягнення найстаршою дитиною пов
ноліття;
— якщо після досягнення дитиною повноліття ніхто з батьків не звернувся до суду
з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються
за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття;
— той із батьків, з ким проживає дитина,
має право звернутися до суду із заявою
про видачу судового наказу про стягнення
аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини,
на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів

Розмір аліментів
визначається
у твердій грошовій
сумі

— розмір аліментів визначається
за домовленістю між батьками дитини;
— розмір аліментів щорічно підлягає індексації

— розмір аліментів визначає суд за заявою одержувача;
— розмір аліментів щорічно підлягає індексації

Максимальний
розмір аліментів

Не обмежується

Не більше 10 прожиткових мінімумів
на дитину відповідного віку із розрахунку
на кожну дитину

Мінімальний розмір аліментів
З метою захисту прав дитини на більшменш нормальний гармонійний розвиток за
конодавством встановлено мінімальний розмір
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аліментів. Так, до 8 липня 2017 р. мінімальний
розмір аліментів на одну дитину становив 30 %
прожиткового мінімуму для дитини відповід
ного віку, а після цієї дати — 50 % згаданої суми.
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Двадцять восьмого серпня 2018 р. набув
чинності Закон № 2475, яким, крім іншого, було
внесено зміни, що стосувалися й мінімального
розміру аліментів. Зокрема, тепер частина друга
статті 182 СКУ містить дві величини мінімаль
ного розміру аліментів, а саме:
z zмінімальний гарантований розмір алі
ментів на одну дитину;
z zмінімальний рекомендований розмір
аліментів на одну дитину.
Обидва зазначених мінімальних розміри
аліментів на одну дитину залежать від розміру

прожиткового мінімуму для дітей різного віку
(таблиця 2).
Мінімальний гарантований розмір аліментів
на одну дитину не може бути меншим ніж 50 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку (абзац другий частини другої ст. 182 СКУ).
Зважаючи на вказаний вище розмір про
житкового мінімуму, в таблиці 3 наведено
мінімальний гарантований розмір аліментів
на дитину в 2018 р.
Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює розміру про
Таблиця 2

Розмір прожиткового мінімуму на одну дитину в 2018 р.
із розрахунку на місяць
Розмір прожиткового мінімуму, грн
Вік дитини, років

1 січня 2018 р. —
30 червня 2018 р.

1 липня 2018 р. —
30 листопада 2018 р.

1 грудня 2018 р. —
31 грудня 2018 р.

До 6 років

1492,00

1559,00

1626,00

Від 6 до 18 років

1860,00

1944,00

2027,00

Від 18 до 23 років*

1762,00

1841,00

1921,00

* Дитина віком від 18 до 23 років вважається вже працездатною особою, тому розмір прожиткового мінімуму для неї такий,
як для працездатної особи.

Таблиця 3

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину в 2018 р.
Мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину, грн
Вік дитини, років
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1 січня 2018 р. —
30 червня 2018 р.

1 липня 2018 р. —
30 листопада 2018 р.

1 грудня 2018 р. —
31 грудня 2018 р.

До 6 років

746,00

779,50

813,00

Від 6 до 18 років

930,00

972,00

1013,50

Від 18 до 23 років

881,00

920,50

960,50
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житкового мінімуму для дитини відповідного
віку та може бути присуджений судом у разі
достатності заробітку (доходу) працівника —
платника аліментів (абзац третій частини другої
ст. 182 СКУ). Про «достатність» заробітку (до
ходу) працівника суд може дізнатися за даними
із податкового органу. При цьому в разі вста
новлення наявності в працівника витрат, що
перевищують його заробіток (дохід) і щодо
яких платником аліментів не доведено джерело
їх походження, суд має право не обмежуватися
розміром заробітку (доходу). Ця нова норма
з’явилася разом з частиною третьою статті 182
СКУ відповідно до Закону № 2475.
У таблиці 4 наведено мінімальний ре
комендований розмір аліментів на дитину
в 2018 р. Звертаємо увагу, що він застосову
ється з 28 серпня 2018 р. (дати набуття чинності
Законом № 2475).
Під час утримання аліментів із зарплати (до
ходу) працівника бухгалтерія підприємства
насамперед має враховувати розмір алімен
тів, зазначений у заяві працівника, договорі
про утримання аліментів, виконавчому листі,
постанові держвиконавця тощо. Адже самі ці
документи є підставою для утримання алімен
тів, й підприємство не має права самостійно
приймати рішення про перерахунок суми алі
ментів, навіть якщо їх розмір відрізняється від
законодавчо встановленого мінімального га
рантованого розміру аліментів.

Як же діяти бухгалтеру, якщо розрахована
сума аліментів, яка підлягає утриманню із зар
плати працівника, є меншою за мінімальний
гарантований розмір аліментів? По-перше,
не слід панікувати й хвилюватися, що сума
до утримання є меншою, ніж потрібно, а про
довжувати стягувати аліменти в тому розмірі,
який зазначено в документі-підставі.
По-друге, слід повідомити про це платника
аліментів — якщо вони стягуються в добро
вільному порядку, або одержувача алімен
тів — у разі примусового стягнення. Так, згідно
з частиною третьою статті 184 СКУ одержувач
аліментів має право звернутися до суду із за
явою про видачу судового наказу про стягнення
аліментів у розмірі 50 % прожиткового мініму
му для дитини відповідного віку.
Після одержання нової заяви працівника чи
нового судового рішення зі збільшеним розмі
ром аліментів бухгалтерія підприємства матиме
право стягувати їх у такому розмірі.

Окремі правила утримання
аліментів
Під час утримання аліментів із заробітної
плати працівника бухгалтерії підприємства
слід пам’ятати про таке.
Доходи, з яких (не) утримуються аліменти, визначені законодавством. Насам
Таблиця 4

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в 2018 р.
Вік дитини, років

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на дитину, грн
28 серпня 2018 р. — 30 листопада 2018 р.

1 грудня 2018 р. — 31 грудня 2018 р.

До 6 років

1559,00

1626,00

Від 6 до 18 років

1944,00

2027,00

Від 18 до 23 років

1841,00

1921,00
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перед потрібно чітко знати, з яких доходів
працівника їх можна утримувати, а з яких —
ні. З’ясувати це питання допоможе Перелік
№ 146. Якщо в бухгалтера немає під рукою

такого документа, йому допоможе таблиця 5. У ній наведено найпоширеніші види
доходів, які нараховують та виплачують
працівникам.
Таблиця 5

Доходи, з яких (не) утримуються аліменти
Види доходів
Аліменти утримуються

Аліменти не утримуються

Основна заробітна плата за посадовим окладом, Вихідна допомога в разі звільнення
тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо
Усі види доплат і надбавок до заробітної плати

Компенсація за невикористану відпустку, крім
випадків, коли особа під час звільнення одержує
компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років

Грошові та натуральні премії

Допомога на лікування

Оплата за надурочну роботу, за роботу у святкові, Сума неоподаткованого розміру матеріальної донеробочі та вихідні дні
помоги (у 2018 р. — 2470,00 грн)
Заробітна плата, що зберігається під час відпуст- Допомога по вагітності та пологах
ки, а також з одержуваної в разі звільнення компенсації за невикористану протягом кількох років
відпустку
Заробітна плата, що зберігається під час виконан- Компенсаційні виплати в разі відряджень і переня державних і громадських обов’язків, та в ін- ведення на роботу в іншу місцевість
ших випадках збереження середньої заробітної
плати
Винагорода за загальні річні підсумки роботи під- Польове забезпечення, надбавки до заробітної
приємства (організації)
плати та інші суми, які виплачуються замість добових і квартирних
Винагорода, що виплачується штатним літера- Компенсаційні суми, які виплачуються за амортитурним працівникам газет, журналів, агентств зацію інструментів і зношеність одягу
друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним
працівникам
Одноразова винагорода за вислугу років

Державна допомога на поховання

Оплата за листком непрацездатності за перші Допомога по тимчасовій непрацездатності та
п’ять днів хвороби за рахунок підприємства
по догляду за хворою дитиною віком до 14 років
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Закінчення таблиці 5
Види доходів
Аліменти утримуються
Допомога по тимчасовій непрацездатності

Аліменти не утримуються
Сума дотацій на обіди, вартість путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій

Усі види заробітку, одержуваного адвокатами З військовослужбовців, а також осіб рядовоза роботу в юридичних консультаціях
го і начальницького складу органів внутрішніх
справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться
з вихідної допомоги в разі звільнення з військової служби і з органів внутрішніх справ, ДСНС
та Державної кримінально-виконавчої служби,
а також з інших видів грошового забезпечення, що не мають постійного характеру
Плата, отримана за передачу в оренду земельної
ділянки або земельної частки

Аліменти утримуються із «чистого» заробітку працівника. Пунктом 13 Переліку № 146
і частиною першою статті 70 Закону № 1404
встановлено, що аліменти стягуються із заробіт
ної плати (доходу) працівника після утримання
всіх податків та зборів. Тобто спочатку із заробіт
ної плати працівника слід утримати ПДФО та ВЗ,
а вже потім — визначену заявою працівника або
установлену виконавчим листом суму аліментів.
Під час утримання аліментів слід пам’ятати
про максимальний дозволений розмір відрахувань із зарплати працівника. Відповідно
до частини першої статті 128 КЗпП під час кож
ної виплати заробітної плати загальний розмір
усіх відрахувань не може перевищувати 20 %,
а у випадках, окремо передбачених законо
давством України, 50 %. При цьому 50-відсот
кове обмеження не поширюється на стягнення
із заробітної плати аліментів на неповнолітніх
дітей — у цьому разі загальний розмір відра
хувань не може перевищувати 70 % (частина
третя ст. 128 КЗпП). Аналогічні норми містить
і стаття 70 Закону № 1404.
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Своєю чергою, частиною третьою статті 187
СКУ передбачено, що на підставі заяви одного
із батьків аліменти можуть бути відраховані й
тоді, коли їх сума на підставі заяви та вико
навчих документів перевищує 50 % зарплати
працівника, а також якщо з нього вже стягу
ються аліменти на іншу дитину. Як бачимо,
це правило поширюється на випадки, коли за
яву про стягнення аліментів подає і сам платник
аліментів, і одержувач аліментів за наявності
виконавчого листа.
Зважаючи на зазначене доходимо виснов
ку, що 50-відсоткове обмеження застосову
ється лише в разі, якщо стягнення аліментів
із зарплати працівника відбувається на підставі
виконавчого документа, надісланого виконав
чою службою.
Таким чином, для стягнення аліментів на ди
тину (дітей) із заробітної плати працівника бух
галтер за підсумками місяця повинен:
z zобрати доходи, з яких утримуються алі
менти;
z zрозрахувати за ними суми ПДФО та ВЗ;
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Незалежно від того,
як стягуються аліменти —
за рішенням суду чи за заявою
одного із батьків дитини, —
їх потрібно виплатити
одержувачу не пізніше
триденного строку з дня,
встановленого підприємством
для виплати заробітної плати
z zобчислити «чистий» заробіток працівника;
z zрозрахувати суму аліментів, якщо вона
визначається у відсотках до заробітної плати/
доходу працівника;
z zпорівняти розраховану або фіксовану
суму аліментів із 50-відсотковим обмеженням,
і в разі перевищення утримати їх лише в розмірі
50 % (крім випадків сплати аліментів за заявою
одного із батьків дитини), а решту — визнати
боргом і стягнути в наступних місяцях;
z zскласти бухгалтерську довідку за викона
ним розрахунком.

Перерахування аліментів
Незалежно від того, як стягуються алімен
ти — за рішенням суду чи за заявою одного
із батьків дитини, — їх потрібно виплатити (пе
рерахувати) одержувачу не пізніше триденного
строку з дня, встановленого підприємством
для виплати заробітної плати (частини друга
і четверта ст. 187 СКУ).
До набуття чинності Законом № 2475
(тобто до 28 серпня 2018 р.) підприємства
виплачували (перераховували) аліменти безпосередньо одержувачу, однак вказаним за
коном введено нову процедуру перерахування
стягнень, у т. ч. аліментів.
Так, тепер суми аліментів, утримані із за
робітної плати працівника за виконавчим лис-
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том, потрібно перераховувати на відповідний
рахунок органу державної виконавчої служби
або на рахунок приватного виконавця (частина
перша ст. 69 Закону № 1404). Зробити це пот
рібно в строк, встановлений для здійснення
певних виплат (тобто для аліментів — це три
денний строк для виплати зарплати). Рекві
зити рахунку можна дізнатись, звернувшись
із запитом до виконавчої служби (приватного
виконавця).
Не пізніше наступного робочого дня вико
навець перераховує отримані кошти одержу
вачу аліментів на рахунок у банку або надсилає
поштовим переказом за адресою, які зазначені
в заяві про примусове виконання рішення (час
тина друга ст. 47 Закону № 1404).
Суми аліментів, утримані із заробітної плати
працівника — платника аліментів за його заявою, як і раніше, виплачуються (перерахову
ються) безпосередньо їх одержувачу. Зробити
це можна одним із таких способів:
z zвидати кошти з каси підприємства без
посередньо одержувачу аліментів (за умови
пред’явлення ним паспорта) або іншій особі
(на підставі належним чином оформленої до
віреності);
z zнадіслати кошти одержувачу аліментів
поштовим переказом за адресою, зазначеною
в заяві працівника. У такому разі потрібно
додатково утримати із зарплати працівникааліментника суму витрат на послуги пошти;
z zперерахувати кошти на банківський ра
хунок одержувача або, якщо про це зазначено
в рішенні суду, — на особистий рахунок дитини,
відкритий у відділеннях Ощадбанку (частина
третя ст. 193 СКУ).
Недотримання строку перерахування алі
ментів надає їх одержувачу право на стягнення
неустойки (пені) в розмірі 1 % суми неспла
чених аліментів за кожен день прострочення
сплати аліментів до дня їх повного погашення
або до дня ухвалення судом рішення про стяг
нення пені, але не більше 100 % заборгованості
(частина перша ст. 196 СКУ).
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Стягнення заборгованості
зі сплати аліментів
Так само як і утримання аліментів, стягнення
із зарплати працівника заборгованості з їх спла
ти може відбуватися на підставі заяви платника
аліментів або виконавчого листа (частина третя
ст. 194 СКУ).
Якщо заборгованість зі сплати аліментів
стягується на підставі заяви працівника, то об
межень щодо часу, за який вона має стягува
тися, законодавством не встановлено. У той же
час за виконавчим листом аліменти можуть
бути стягнуті за минулий час, але не більш
як за 10 років, що передували пред’явленню
виконавчого листа до виконання (частина пер
ша ст. 194 СКУ). Однак якщо за виконавчим
листом аліменти не стягувалися у зв’язку із роз
шуком платника аліментів або у зв’язку з його
перебуванням за кордоном, заборгованість
дозволяється стягувати за весь минулий час
(частина друга ст. 194 СКУ).

Увага!
Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття або
23 років — у разі її навчання (частина четверта
ст. 194 СКУ).

Якщо звільняється працівник,
із зарплати якого утримували
аліменти на підставі виконавчого
документа, підприємству
потрібно не пізніше ніж
у триденний строк повідомити
про це державного виконавця
не в повному обсязі, то виконавець письмово
повідомляє його про розмір заборгованості
та роз’яснює, як звернутися з позовом до під
приємства, якщо така заборгованість утвори
лася з його вини.
Якщо звільняється працівник, із зарплати
якого утримували аліменти на підставі вико
навчого документа, підприємству потрібно
не пізніше ніж у триденний строк повідомити про це державного виконавця, вказа
ти причину припинення виплат, нове місце
роботи, проживання чи навчання боржника,
якщо воно відоме (частина друга ст. 69 За
кону № 1404).
У разі якщо звільняється працівник, який
сплачував аліменти добровільно на підставі
поданої заяви, бухгалтерія підприємства по
відомляє про це лише одержувача аліментів.

Звітність по аліментах
Закінчення строку стягнення
аліментів або звільнення
працівника
Після закінчення строку, передбаченого для
стягнення аліментів, за відсутності заборгова
ності з їх сплати підприємство має повернути
державному виконавцю постанову про стяг
нення аліментів з відміткою про перерахування
стягувачу в повному обсязі присуджених сум
аліментів (частина сьома ст. 71 Закону № 1404).
Якщо ж аліменти були перераховані стягувачу
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Якщо аліменти утримуються із заробітної
плати працівника на підставі виконавчих до
кументів, то за кожною постановою щомісяця
та після закінчення строку стягнення аліментів
або в разі звільнення працівника підприємство
має подавати державному або приватному ви
конавцю звіт про здійснені відрахування та ви
плати (частина перша ст. 69 Закону № 1404,
п. 8 розділу Х Інструкції № 512/5). Форма та
кого звіту наведена в додатку 9 до Інструкції
№ 512/5. Нагадаємо, раніше такий звіт слід
було подавати раз на квартал.
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Додаток 1
Зразок заяви працівника про стягнення аліментів на дитину
Директору ТОВ «Прогрес»
Зінченку П. Б.
менеджера відділу збуту
Кравченка О. О.
Заява
Прошу щомісяця, починаючи з 1 жовтня 2018 р., стягувати з мене аліменти в розмірі 30 % заробітної плати на утримання мого неповнолітнього сина, Кравченка Артема
Олексійовича, 2005 року народження, та сплачувати їх на користь його матері, Кравченко
Світлани Петрівни, 1980 року народження.
Додатки: 1. Копія свідоцтва про народження Кравченка А. О.
2. Довідка про банківський рахунок Кравченко С. П.
19.09.2018 		

Кравченко

Додаток 2
Зразок оформлення наказу про утримання аліментів із заробітної плати працівника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС»
НАКАЗ
20.09.2018

м. Львів

№ 87-К

Про утримання аліментів
із заробітної плати Кравченка О. О.
На підставі статті 181 Сімейного кодексу України
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Закінчення додатка 2
НАКАЗУЮ:
1. Головному бухгалтеру Береговій Ганні Михайлівні починаючи з 1 жовтня 2018 р.
щомісяця здійснювати утримання аліментів із заробітної плати Кравченка Олексія Олеговича, менеджера відділу збуту, в розмірі 30 % заробітку.
2. Перерахування коштів одержувачу аліментів проводити безготівковим переказом
на банківський рахунок, зазначений у заяві Кравченка О. О., протягом трьох днів після
виплати заробітної плати за другу половину місяця.
Підстава: заява Кравченка О. О. від 19 вересня 2018 р.
Директор 	
З наказом ознайомлені: 	
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Зінченко
Кравченко 	
Берегова 	

П. Б. Зінченко
20.09.2018
20.09.2018
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Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна,

заступник директора департаменту –
начальник управління департаменту
пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Повернення
пенсіонером надміру

виплаченої пенсії

У статті розглянуто, чи є правомірною вимога Пенсійного фонду щодо
повернення особою, яка отримувала пенсію за вислугу років і звернулася
до цього органу із заявою про перерахування пенсії за віком, надміру
виплаченої їй суми пенсії

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
z zЗакон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі —
Закон № 1788);
z zЗакон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
z zПерелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота
на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою КМУ від 4 листопада
1993 р. № 909 (далі — Перелік № 909);
z zПенсійний фонд України (далі — ПФУ).

О

соба, яка працювала лікарем, з 2011 р.
отримувала пенсію за вислугу років.
У 2013 р. (після досягнення пенсій
ного віку, оскільки вона народилася
25 вересня 1957 р.) вона влаштувалася
на роботу медичною сестрою в музичну
школу. Заяви про переведення на пенсію
за віком до ПФУ вона не надавала. У квітні
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2018 р. особа все ж звернулася до органу
ПФУ із заявою про перерахування пенсії
та надала трудову книжку, де їй повідо
мили, що вона не мала права отримува
ти пенсію за вислугу років і працювати
медичною сестрою, та висунули вимогу
сплатити надміру виплачену суму пенсії
за період з 2013 р. до квітня 2018 р. (майже
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50 000 грн). Тож далі розглянемо, чи право
мірна вимога ПФУ за таких обставин.
Згідно з нормами пункту «е» статті 55 За
кону № 1788 (у редакції, чинній на час призна
чення пенсії за вислугу років особі, згаданій
вище) право на призначення пенсії за вислугу
років мали працівники освіти, охорони здоров’я
та соціального забезпечення незалежно від віку
та за наявності спеціального стажу не менше
25 років (список закладів і установ освіти, охо
рони здоров’я та соціального захисту і посад,
робота на яких дає право на пенсію за вислугу
років, міститься в Переліку № 909). При цьо
му умови виходу на пенсію були передбачені
Законом № 1788, а розмір пенсії та порядок
її виплати встановлювалися згідно з нормами
Закону № 1058.
Статтею 10 цього Закону передбачено, що
особі, яка має одночасно право на різні види
пенсії, призначається один із них за її вибо
ром. При цьому згідно з нормами статті 45
Закону № 1058 переведення з одного виду
пенсії на інший здійснюється з дня подання
заяви на підставі документів про страховий
стаж, заробітну плату (дохід) та інших доку
ментів, що містяться на час переведення з од
ного виду пенсії на інший у пенсійній справі,
а також додаткових документів, одержаних
органами ПФУ. Тобто право на переведення
з пенсії одного виду на інший пенсіонер реалізує
шляхом подання відповідної заяви до терито
ріального органу ПФУ. За нормами статті 26
Закону № 1058 жінки, які народилися в період
з 1 квітня по 30 вересня 1957 р., право на пен
сію за віком мають у разі досягнення пенсійного
віку, що становить 56 років.
У примітці 1-1 до Переліку № 909 визна
чено, що лікарі та середній медичний персо
нал (незалежно від найменування посад), які
працюють у навчальних закладах і установах,
перелічених у розділі 1 «Освіта» цього Переліку
(де передбачені позашкільні навчальні закла
ди) належать до числа осіб, які мають право
на пенсію за вислугу років.
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Передбачено, що особі, яка має
одночасно право на різні види
пенсії, призначається один із них
за її вибором
Переліком типів позашкільних навчальних
закладів, затвердженим постановою КМУ від
6 травня 2001 р. № 433, передбачені, зокрема,
початкові спеціалізовані мистецькі навчальні
заклади (школи естетичного виховання: му
зичні, художні, хореографічні, театральні, хо
рові, мистецтв та інші). При цьому в примітці 2
до Переліку № 909 зазначено, що робота за спе
ціальністю в закладах, установах і на посадах,
визначених цим переліком, дає право на пенсію
незалежно від форми власності або відомчої
належності закладів і установ.
Пенсія за вислугу років призначається в разі
залишення роботи, яка дає право на цю пенсію.
У разі влаштування на роботу за посадою, яка
дає право на пенсію за вислугу років, виплата
пенсії припиняється на весь період роботи
на цій посаді, у т. ч. у випадках, коли робота
на цих посадах має місце після досягнення пен
сійного віку. Це було передбачено й нормами
законодавства, чинними на час призначення
цій особі пенсії за вислугу років (ст. 7 Закону
№ 1788).
При цьому в разі призначення пенсії пенсіонеру видається Пам’ятка за формою, роз
міщеною в додатку 4 до Порядку подання

Пенсія за вислугу років
призначається в разі залишення
роботи, яка дає право на цю пенсію.
У разі влаштування на роботу
за посадою, яка дає право на пенсію
за вислугу років, виплата пенсії
припиняється на весь період
роботи на цій посаді
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Переведення з одного виду пенсії
на інший провадиться з дня
подання заяви з усіма необхідними
документами
та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», затвердженого поста
новою правління ПФУ від 25 листопада 2005 р.
№ 22-1. У пункті 3 цієї Пам’ятки пенсіонеру по
відомлено, що пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право
на цю пенсію. У разі влаштування на роботу
за посадою, яка дає право на пенсію за вислу
гу років, виплата пенсії припиняється на весь
період роботи на цій посаді, у т. ч. у випадках,
коли робота на цих посадах має місце після
досягнення пенсійного віку. Також повідомле
но, що переведення з одного виду пенсії на ін
ший провадиться з дня подання заяви з усіма
необхідними документами, а пенсіонерам після
досягнення пенсійного віку рекомендовано

звернутися до органів ПФУ із заявою про при
значення пенсії за віком.
Отже, пенсіонер, який був повідомлений
у встановленому законодавством порядку про
необхідність звернення до територіального
органу ПФУ за переведенням з пенсії за вислугу
років на пенсію за віком, але цього не зробив
та працевлаштувався на посаду, що дає право
на зазначений вид пенсії, і не повідомив про
це територіальні органи ПФУ, не мав права
на отримання пенсії за вислугу років аж до дня
подання заяви про переведення на пенсію за ві
ком.
Згідно зі статтею 50 Закону № 1058 суми
пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання стра
хувальником недостовірних даних, можуть
бути повернуті пенсіонером добровільно
або стягуються на підставі рішень територіальних органів ПФУ чи в судовому порядку.
При цьому розмір відрахування з пенсії об
числюється із суми, що належить пенсіонеру
до виплати. У випадку, що розглядається, що
місячно із суми пенсії може бути відраховано
не більш як 20 %. 

Інформативно
Згідно з новим Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забез
печення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих
виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України,
затвердженим постановою ФССУ від 19 липня 2018 р. № 12, з 1 жовтня виплати за листками
непрацездатності здійснюватимуться лише за наявності довідки про підтвердження стажу.
Раніше знайти таку довідку в Особистому кабінеті на сайті ПФУ було неможливо, оскіль
ки вона перебувала на стадії технічного опрацювання. Із 2 жовтня у ПФУ можна отримати
довідку про страховий стаж, що має назву «Дані про трудовий та страховий стаж». Вона ви
дається як роботодавцям, так і працівникам — в електронному вигляді за наявності ЕЦП або
безпосередньо в органах ПФУ.
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Бюджетна сфера

Олена Морєва,

економіст-аналітик

Суміщення чи
викладацька робота,
яка не є сумісництвом

П

ередусім зазначимо, що згідно з Національ
ним класифікатором України «Класифіка
тор професій» ДК 003:2010 (далі — КП)
посада секретаря-друкарки (код КП 4115)
належить до класифікаційного угруповання «Тех
нічні службовці». Робота на цій посаді оплачується
на умовах і в порядку, передбачених додатком 11
до наказу Міністерства освіти і науки України «Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних
закладів, установ освіти та наукових установ» від
26 вересня 2005 р. № 557.
Для покладання обов’язків за вакантною по
садою секретаря-друкарки на вчителя останньо
му можна запропонувати виконувати цю роботу
на умовах сумісництва або шляхом суміщення
посад з установленням відповідної доплати, оскіль
ки йдеться про виконання обов’язків за різними
посадами. Тож далі про це детальніше.

Варіант 1: суміщення посад
Під суміщенням посад слід розуміти виконання
працівником разом зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткового
обсягу робіт за іншою професією або посадою
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у робочий час за основною посадою. Покладання
на працівника додаткових обов’язків у разі су
міщення посад оформлюється шляхом видання
відповідного наказу (розпорядження) керівника
закладу.
Щодо встановлення доплати за суміщення по
сад, то вона застосовується з метою компенсації
умов праці, які відрізняються від нормальних. Ця
доплата може мати постійний, разовий чи періо
дичний характер або встановлюватися на певний
період часу, а її розмір становить до 50 % посадо
вого окладу (ставки заробітної плати) за основною
займаною посадою.
Однією з умов встановлення доплати за сумі
щення посади є те, що така посада (у випадку, що
розглядається, це посада секретаря-друкарки) має
бути передбачена у штатному розписі й бути
вакантною. При цьому обсяг роботи, що вико
нуватиметься вчителем у разі суміщення посади
секретаря-друкарки, має бути обумовлений у на
казі, посадовій інструкції працівника з урахуванням
його професійного рівня та можливостей якісного
виконання обов’язків як за основною займаною
посадою, так і за посадою, яку він суміщатиме.
Зазначимо, що відповідно до пункту 6.3.6 Га
лузевої угоди між Міністерством освіти і науки
України та ЦК Профспілки працівників освіти і на
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уки України на 2016–2020 роки, від 23 листопада
2016 р. керівникам закладів та установ освіти і на
уки рекомендовано встановлювати розміри доплат
за суміщення професій, посад, розширення зони
обслуговування, за виконання обов’язків тимча
сово відсутніх працівників без звільнення від своєї
основної роботи на підставі колективних договорів
з використанням на цю мету всієї економії фонду
заробітної плати за відповідними посадами.
Проте слід зауважити, що відповідно до пунк
ту 12 постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок
і умови суміщення професій (посад)» від 4 груд
ня 1981 р. № 1145 доплата за суміщення посад
(професій) не встановлюється в тому разі, якщо
суміщувана робота передбачена функціональними
обов’язками за основною посадою.
Обов’язки за суміщуваною посадою мають ви
конуватися в робочий час за основною посадою.
Якщо у випадку, що розглядається, працівник обе
ре основною роботу на посаді вчителя, то суміщати
при цьому посаду секретаря-друкарки буде майже
неможливо, оскільки така робота потребувати
ме додаткового часу за межами робочого часу
за основною займаною посадою.

Варіант 2: сумісництво
Розглянемо можливість виконання вчителем
обов’язків секретаря-друкарки за сумісницт
вом. Нагадаємо, що робота за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ,
організацій регулюється постановою КМУ «Про
роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій» від 3 квітня
1993 р. № 245 та Положенням про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підпри
ємств, установ і організацій, затвердженим на
казом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України та Міністерства фінансів України
від 28 червня 1993 р. № 43.
Тож згідно з пунктом 1 згаданого Положення
сумісництвом вважається виконання працівником,
крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної
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роботи на умовах трудового договору у вільний від
основної роботи час на тому ж або іншому підпри
ємстві, в установі, організації або в громадянина
(підприємця, приватної особи) за наймом. Тобто
відпрацювавши свій основний час, особа може
працювати за сумісництвом, щоправда, це вже
буде інша робота, тобто робота за окремим тру
довим договором. Отже, в разі роботи за суміс
ництвом з працівником укладається трудовий
договір, присвоюється новий табельний номер.
При цьому тривалість роботи за сумісництвом
не може перевищувати чотирьох годин на день
і повного робочого дня у вихідний, а оплата праці
провадиться за фактично виконану роботу.
Згідно з пунктом 91 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 р. № 102 (далі — Інструкція
№ 102) інші працівники закладів освіти (тобто
і секретар-друкарка) можуть займатися викла
дацькою роботою в навчальному закладі, але обсяг
навантаження при цьому має становити не більше
12 годин на тиждень.
З дозволу керівника закладу робота з викла
дання може виконуватися в робочий час за основ
ною займаною посадою. За години викладацької
роботи, виконані, як виняток, у зв’язку з вироб
ничою необхідністю понад встановлену норму,
зазначену в цьому пункті, проводиться погодинна
оплата, але не більше 240 годин на рік (6 годин
на тиждень). Отже, викладацька робота в такому
закладі не є сумісництвом і її виконання дозволено
в робочий час.
За 6 годин працівнику нараховуватимуть за
робітну плату з погодинного розрахунку. Роз
мір погодинної оплати визначається відповідно
до пункту 73 Інструкції № 102. Тож викладацька
робота, яка виконується як поза межами основ
ного робочого часу, тобто на умовах сумісництва,
так і виконувана в основний робочий час в обсязі
до 240 годин з погодинною оплатою праці, що
не вважається сумісництвом, оплачується по
годинно. Розмір годинної ставки визначається
на загальних підставах. 

Кадровик України

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

Особа, яка працює на умовах цивільно-правового договору, після
хвороби надала листок непрацездатності та довідку за формою
ОК‑7. Вказана довідка не відображає, за яких умов ця особа працювала до січня 2016 р. — за цивільно-правовим чи трудовим
договором. Як рахувати стаж для оплати листка непрацездатності — враховувати весь період, вказаний у довідці, чи лише
період із січня 2016 р.?
Віднедавна особи, які працюють
на умовах цивільно-правового
договору, підлягають страхуван
ню у зв’язку з тимчасовою втратою пра
цездатності (ст. 18 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105XIV (далі — Закон № 1105). Відповідні зміни
були внесені до Закону № 1105 із жовтня
2017 р.
У частині четвертій статті 21 Закону
№ 1105 зазначено, що до страхового стажу
прирівнюється трудовий стаж, набутий пра
цівником за час роботи на умовах трудового
договору (контракту) до набрання чинності
Законом України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку
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з тимчасовою втратою працездатності та вит
ратами, зумовленими похованням» від 18 січ
ня 2001 р. № 2240-III, а також періоди почи
наючи з 1 січня 2016 р., протягом яких особа
не підлягала страхуванню за цим Законом, але
нею або роботодавцем за неї сплачено єди
ний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування відповідно до Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI.
Отже, особа, яка працює за договором
цивільно-правового характеру, надає ро
ботодавцю дані з Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соці
ального страхування, які відображаються
в довідці за формою ОК‑7. Згідно з цими
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відомостями роботодавець повинен об
числювати страховий стаж для розрахунку
страхових виплат.
Надана інформація підтверджує, що стра
ховий стаж до січня 2016 р. особа має, але
невідомо, як вона його набула: працюючи
за трудовим договором чи за договором ци
вільно-правового характеру? Для чіткого
володіння ситуацією, на думку автора, ро

ботодавцю доцільно зажадати в особи тру
дову книжку (її копію), щоб пересвідчитися,
який саме договір було укладено у вказаний
період. Це допоможе правильно визначити
стаж для обчислення розміру допомоги, адже
особи, які працюють за цивільно-правови
ми договорами, підлягають страхуванню
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
лише з 1 січня 2016 р.

Підприємству до 1 грудня потрібно узгодити списки працівників
для проходження періодичного медогляду. Куди звертатися підприємству — до санітарно-епідеміологічної служби чи до управління Державної служби України з питань праці?
Порядком проведення медичних
оглядів працівників певних кате
горій, затвердженим наказом Мі
ністерства охорони здоров’я України від
21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок
№ 246), визначено процедуру проведення
медичних оглядів. Згідно з пунктом 2.2 цього
Порядку заклади державної санітарно-епі
деміологічної служби щорічно за заявкою
роботодавця (його представника), за участю
представника первинної профспілкової ор
ганізації або уповноваженої працівниками
особи визначають категорії працівників, які
підлягають попередньому (періодичним) ме
дичному огляду та до 1 грудня складають Акт
визначення категорій працівників, які підля
гають попередньому (періодичним) медично
му огляду. Далі згідно з пунктом 2.3 Порядку
№ 246, на підставі Акта визначення категорій
працівників, які підлягають попередньому
(періодичному) медичному огляду, робото
давець складає протягом місяця у чотирьох
примірниках поіменні списки працівників, які
підлягають періодичним медичним оглядам,
за формою, зазначеною в додатку 2 до цього
Порядку, на паперовому та електронному
носіях і узгоджує їх у санітарно-епідеміоло
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гічній станції. Тобто відповідно до Порядку
№ 246 установа, з якою роботодавець готує
та узгоджує списки, — це санітарно-епідемі
ологічна станція.
Але постановою КМУ «Деякі питання Дер
жавної санітарно-епідеміологічної служби»
від 29 березня 2017 р. № 348 санітарноепідеміологічна служба була ліквідована,
а її функції покладено на іншу службу.
Щодо Державної служби України з пи
тань праці, то постановою КМУ від 18 серп
ня 2017 р. № 630 до підпункту 34 пункту 4
Положення про Державну службу України
з питань праці, затвердженого постановою
КМУ від 11 лютого 2015 р. № 96, було вне
сено доповнення такого змісту: Державна
служба України з питань праці бере участь
в організації медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із шкід
ливими чи небезпечними умовами праці або
таких, де є потреба у професійному доборі,
та щорічному обов’язковому медичному
огляді працівників віком до 21 року.
Отже, згідно з внесеними змінами списки
працівників для проходження медичного
огляду потрібно погоджувати з Державною
службою України з питань праці.
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У відрядженні працівник відпрацював більше робочих змін, ніж
за графіком змінності основного підприємства. Як відобразити
це в табелі обліку робочого часу?
Якщо керуватися пунктом 8 Ін
струкції про службові відрядження
в межах України та за кордон, за
твердженої наказом Міністерства фінансів
України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі —
Інструкція № 59), то на працівника, який пе
ребуває у відрядженні, поширюється режим
робочого часу того підприємства, до якого
він відряджений. Якщо за час відрядження
дні відпочинку не використані, після по
вернення з відрядження інші дні відпочинку
не надаються. Натомість якщо працівник
спеціально відряджений для роботи у вихідні
або святкові й неробочі дні, то компенсація
за роботу в ці дні виплачується відповідно
до чинного законодавства (п. 9 Інструкції
№ 59). Усі ці правила поширюються лише
на органи державної влади, підприємства,
установи та організації, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за ра
хунок бюджетних коштів.
Для підприємств, які не фінансуються
з бюджету, Інструкція № 59 не є обов’яз
ковою для використання, але вони можуть
керуватися нею для розробки своїх внутріш
ніх локальних актів (у т. ч. колективного до
говору) для врегулювання питань стосовно
відряджень, у т. ч. щодо порядку направлення
працівників у відрядження та компенсації
за роботу у вихідні дні.
У будь-якому разі оплата за роботу у ви
хідний день обчислюється за правилами
статті 107 КЗпП. Навіть якщо такого внут
рішнього документа немає, питання оплати
праці потрібно зазначити в наказі про відря
дження. Тобто якщо роботодавець знав, що
працівник працюватиме у відрядженні у свої
вихідні дні й вказав про це в наказі, то робота
працівника, який спеціально відряджений
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для роботи у вихідні дні, оплачуватиметься
в подвійному розмірі.
Облік робочого часу на підприємстві, що
направляє працівника у відрядження, ведеть
ся відповідно до встановленого на ньому
режиму робочого часу. Робочий час праців
ника, направленого у відрядження, обліко
вують на підставі наказу керівника. А отже,
замість робочих днів йому ставлять відміт
ку, що підтверджує перебування працівника
у відрядженні. Про це також зазначено в листі
Мінсоцполітики України від 26 квітня 2013 р.
№ 478/13/84-13.
Також підприємство може скористатися
ще одним варіантом вирішення ситуації.
Якщо роботодавець і працівник знають, що
графіки роботи підприємств не збігають
ся, сторони можуть узгодити розбіжності
шляхом внесення змін до графіка роботи
працівника. Тобто графік роботи працівника
на підприємстві, з яким останній перебуває
в трудових відносинах, слід змінити так, щоб
він збігався з графіком роботи підприємства,
куди працівник направляється у відрядження.
Для того щоб уникнути двомісячного попе
редження, оскільки зміна графіка роботи є
зміною істотних умов праці, працівник може
попросити роботодавця змінити йому гра
фік роботи на час відрядження, про що має
бути зазначено в його заяві. На цій підставі
роботодавець видає наказ, яким затверджу
ється новий графік роботи, та ознайомлює
з цими документами працівника. Усю про
цедуру потрібно провести заздалегідь, тобто
до направлення працівника у відрядження.
Якщо узгодити це питання немає змоги,
з ініціативи роботодавця змінювати режим
роботи напередодні відрядження (за деньдва) не можна. 
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Робочий час у листопаді та грудні 2018 року*
Професійні свята в листопаді та грудні 2018 року

листопад
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

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.

грудень
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

За рекомендацією КМУ, робочі дні з понеділка 24 грудня може бути перене
сено на суботу 22 грудня, а з понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня.
Показники, наведені нижче, розраховані без урахування рекомендацій КМУ
щодо перенесення робочих днів, оскільки підприємство приймає таке рішен
ня самостійно. Але навіть за умови дотримання цих рекомендацій норма
тривалості робочого часу в грудні не відрізнятиметься від наведеної.

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 День студента
18.11 День працівників сільського господарства
19.11 День скловиробника
19.11 День працівників гідрометеорологічної
служби
21.11 Всесвітній день телебачення (традиц.)
30.11 День логіста
01.12 День працівників прокуратури
03.12 Міжнародний день людей з інвалідністю
(традиц.)
05.12 День працівників статистики  
05.12 Міжнародний день волонтера (традиц.)
06.12 День Збройних сил України  
07.12 День місцевого самоврядування  
07.12 Міжнародний день цивільної авіації
(традиц.)
12.12 День Сухопутних військ України  
14.12 День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15.12 День працівників суду  
17.12 День працівника державної виконавчої
служби
18.12 День працівників органів РАЦС
19.12 День адвокатури  
22.12 День енергетика  
22.12 День працівників дипломатичної служби  
24.12 День працівників архівних установ  

Робочих днів — 20; вихідних — 10, святкових і неробочих днів — 1 (25 груд
ня — Різдво Христове); скорочених робочих днів — 2 (24 та 31 грудня).
Норма тривалості робочого часу — 158 годин.

* Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та
неділю.
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Класифікатор професій:

правила зміни назв посад
(професій)

Після викладення в новій редакції таблиці 5 звіту з ЄСВ бухгалтери, які
у своїй роботі ще не стикалися з Класифікатором професій, почали
звертатися до працівників відділу кадрів за отриманням інформації
щодо зазначених у ньому професійних назв робіт та їх кодів.
Це завдало всім клопоту, адже виявилося, що на багатьох
підприємствах назви посад (професій) та/чи їх коди не відповідають
Класифікатору професій. Тож у статті розглянемо, до яких документів
слід внести зміни для виправлення ситуації, що склалася,
та як це зробити правильно

Н

аціональний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК
003:2010, затверджений наказом
Держспоживстандарту України від
28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП), містить
значний обсяг професійних назв робіт. І нерідко під час підбору необхідної посади чи
професії, проведення внутрішнього аудиту
або, як у ситуації, що розглядається, під час
заповнення таблиці 5 звіту з ЄСВ, може виявитися неточність чи невідповідність професійних назв робіт, використовуваних на підприємстві, назвам згідно з КП.
Зауважимо, оскільки і назва додатка А «Покажчик професійних назв робіт за кодами
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професій» до КП, і назва додатка Б «Абетковий
покажчик професійних назв робіт» до КП містять поняття «професійна назва роботи», і для
більшості фахівців-практиків воно є тотожним
поняттю «посада (професія)» (і редакція поділяє цю думку), у статті використовуватимемо
саме термін «професійна назва роботи». Але
зверніть увагу, що в графах 12 та 15 таблиці 5
звіту з ЄСВ ці поняття вказані окремо. Тож під
час їх заповнення професійна назва роботи
та назва посади можуть:
z zзбігатися, якщо остання не була розширена (примітка 2 додатка В до КП) чи до базової назви не було додано похідних слів
(примітка 1 додатка В до КП);
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z zвідрізнятися, якщо застосовувалися
згадані вище примітки додатка В до КП (наприклад, у графу 12 буде внесено назву «Економіст з праці», а у 15 — «Старший економіст
з праці»).
Отже, в статті розглянемо зміну професійних
назв робіт, і оскільки, на думку автора, це поняття є широким, приділимо увагу зміні професійної назви роботи у зв’язку з необхідністю
приведення її у відповідність до КП, що може
супроводжуватися як змінами виконуваних
обов’язків, так і без них. У цьому номері розглянемо зміну професійних назв робіт без
зміни виконуваних обов’язків.
Варто також зауважити, що зміни до професійних назв робіт на підприємствах також
вносяться в разі затвердження змін та допов
нень до КП. На сьогодні затверджено сім таких
змін. У такому разі приведення назв робіт у відповідність до КП не викликає труднощів, тож
згадане питання в контексті цієї статті не розглядатиметься.
Зміна назв робіт без зміни виконуваних
обов’язків може відбуватися за різних підстав,
однак зважаючи на запитання, які надходять
до редакції, найчастіше вона пов’язана зі зміною
порядку слів, з яких складається професійна
назва роботи, тощо. Тобто зміна професійної

назви відбувається у зв’язку з потребою її уточнення, тож саме з цього й розпочнемо.

Уточнення професійної назви
роботи
Уточнення професійної назви роботи — це приведення назви посади чи професії (в якій або при‑
пустилися граматичної помилки, або змінено по‑
рядок слів) у відповідність до КП. Такі неточності
працівник відділу кадрів може виявити самостійно,
але на сьогодні під час заповнення бухгалтером
таблиці 5 звіту з ЄСВ програма (а вона може бути
різною, залежно від використовуваної підприємством) «не підтягує» професійні назви робіт, які
не відповідають КП. Тому щоб звіт було прийнято,
працівнику відділу кадрів також варто долучитися
до цієї роботи, а саме внести зміни до назв посад
(професій), що потребують уточнення.
Для того щоб назва посади (професії), обрана підприємством, не містила неточностей
та відповідала КП, необхідно щоб вона була
в ньому передбачена. Щоб було зрозуміліше,
про що саме йдеться, приклади деяких назв
посад (професій), що можуть міститися у штатному розписі, та їх правильні назви згідно з КП
наведено в таблиці 1.

Зміна професійної назви роботи
з метою приведення її у відповідність до КП

Без зміни виконуваних обов’язків

У зв’язку з уточненням
професійної назви роботи
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Через помилку, допущену
під час підбору необхідної назви роботи
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Таблиця 1

Деякі професійні назви робіт,
які можуть міститися у штатному розписі, і ці ж назви згідно з КП
* **

Назва посади (професії) у штатному розписі
підприємства, яка потребує уточнення

Професійна назва роботи згідно з КП

Директор

Директор підприємства (код КП 1210.1)*

Технічний директор

Директор технічний (код КП 1229.7)

Спеціальний кореспондент

Кореспондент спеціальний (код КП 2451.2)

Науковий редактор

Редактор науковий (код КП 2451.2)

Менеджер з оптової торгівлі

Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі
(код КП 1452)**

Інженер зі стандартизації

Інженер із стандартизації (код КП 2149.2)

Державний інспектор електрозв’язку

Інспектор державний електрозв’язку (код КП 3449)

Дільничний механік

Механік дільниці (код КП 3115)

Прибиральниця виробничих приміщень

Прибиральник виробничих приміщень
(код КП 9132)

Буфетниця

Буфетник (код КП 5123)

Увага!
Відповідно до установчих документів керівник підприємства може зазначатися як «директор», як цього
вимагає господарське право, проте у штатному розписі посада керівника підприємства має вказуватися
з урахуванням вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58). Нею передбачено, що записи професій та посад
до трудової книжки вносяться згідно із найменуваннями посад, зазначеними в КП, тобто «Директор підприємства», «Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського», «Директор (керівник)
малого промислового підприємства (фірми)», «Директор (керівник) малої торговельної фірми» тощо
залежно від сфери діяльності та галузевої належності підприємства з відповідним кодом КП.

* Посада може мати й іншу керівну назву та код, залежно від специфіки та галузевої належності підприємства.
** Нагадаємо, що відповідно до Загальних положень КП загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, зокрема «Менеджер (управитель) в оптовій
торгівлі», може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи: наприклад, або «Менеджер
в оптовій торгівлі», або «Управитель в оптовій торгівлі» (залежно від потреб та побажань роботодавця).
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До другої групи професійних назв робіт,
які потребують приведення у відповідність
до КП, але також без зміни працівниками виконуваних обов’язків, належать назви робіт,
яких КП не містить. Таких помилок, а саме
внесення до штатного розпису назв посад чи
професій, яких немає в КП, припускаються
переважно на етапі їх підбору. Про це далі.

Неіснуюча професійна
назва роботи:
підбір нової назви
Помилкою, якої припускаються під час
підбору необхідної назви посади (професії),
є внесення до штатного розпису назв посад,
не передбачених КП. Такі помилки виникають через те, що роботодавці, підбираючи
назви посад, не користуються відповідними
нормативними документами та вносять неправильні назви як до штатних розписів,
так і до наказів про прийняття на роботу
та трудових книжок.
Водночас наголосимо, навіть якщо передбачені посадовою (робочою) інструкцією *
завдання та обов’язки працівника, професійна назва роботи якого не відповідає КП,
збігаються із завданнями та обов’язками
за посадою (професією), назва якої міститься в КП, працівнику відділу кадрів все одно
потрібно привести неправильну назву у відповідність до КП.
Раніше така необхідність була зумовлена
тим, що працівники, які обіймали окремі
посади, що були включені до певних списків професій (посад), мали право на пенсію
за віком на пільгових умовах. Наразі відповідність займаної посади (професії) Класифікатору професій важлива для кожного
працівника, адже час роботи на цій посаді
*   Про різновиди та порядок складання посадових інструкцій
див. у журналі «Кадровик України» № 7/2017, с. 66.
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впливатиме на період, що дає право на отримання будь-якого виду пенсії.
У таблиці 2 наведено приклади назв посад
(професій), утворених неправильно (тобто
роботодавець використав назви, не передбачені КП), та їх відповідники згідно з КП.
До таких назв посад (професій) належать наз
ви, створені шляхом їх скорочення, використання дефіса тощо. Нагадаємо, що назву неіснуючої посади (професії) можна змінити
на ту, що відповідає КП, лише у випадку, якщо
завдання та обов’язки за неправильно вказаною посадою збігатимуться із завданнями
та обов’язками за посадою згідно з КП.

Увага!
Згідно з положеннями КП не допускається утворення розширених (подвійних) назв
посад (професій) через дефіс (крім тих, що
передбачені в КП), а також утворення нових
«звужених» назв шляхом скорочення вже
існуючих у КП.

Дії роботодавця
В обох розглянутих вище випадках зміна професійних назв робіт не призводить
до зміни істотних умов праці, адже через
їх уточнення та приведення у відповідність
до КП не відбуваються ані зміни виконуваних робіт, ані розміру заробітної плати, ані
місця та режиму роботи. Тобто зміну назви
посади в цьому контексті, яка за загальним
правилом статті 32 КЗпП кваліфікується
як зміна істотних умов праці, слід сприймати
як виняток, оскільки йдеться про уточнення,
а не про зміни, які впливають на трудовий
процес. Тож для приведення професійної
назви роботи у відповідність до КП без зміни
виконуваних обов’язків необхідно:
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z zскласти доповідну записку на ім’я керівника підприємства (додаток 1);
z zвидати наказ про внесення змін у назви
посад (професій) у зв’язку з приведенням їх
у відповідність до КП (додатки 2 і 3).
Зауважимо, що в обох випадках накази
матимуть різний зміст — про зміну назви
посади та про внесення змін до наказу про
прийняття на роботу (переведення)*.
Зверніть увагу: якщо зміна назви посади
відбувається шляхом внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення),
видається наказ саме з таким формулюванням. У жодному разі не потрібно переводити
працівника згідно зі статтею 32 КЗпП, адже
немає сенсу переводити його з не передбаченої КП посади на передбачену. Окрім
* Зміни до наказу про прийняття (переведення) вносяться
в разі, якщо працівник був саме прийнятий (переведений)
на посаду, не передбачену КП.

цього, завдання та обов’язки за посадою
(професією) залишаються тими ж, що й
до внесення змін.
На підставі розглянутих документів працівнику відділу кадрів потрібно буде внести
зміни до:
z zштатного розпису підприємства (до
даток 4)**;
z zпосадової (робочої) інструкції;
z zположення про відділ (якщо зміна назви стосується керівної посади);
z zтрудового договору (за його наявності);
z zособової картки працівника;
z zтрудової книжки (додатки 5 і 6).
Зміни до посадових інструкцій, положень
про відділ (для керівної посади) та трудових
договорів (за їх наявності) вносять шляхом
створення додатків до цих документів.
** Вимоги до оформлення штатного розпису див. у журналі
«Кадровик України» № 4/2017, с. 62.

Таблиця 2

Приклади неіснуючих назв посад (професій) та їх відповідники згідно з КП
*

Помилкова (неіснуюча) назва посади (професії)

Професійна назва роботи відповідно до КП

Манікюрниця-педикюрниця

Манікюрник (код КП 5141)

Бренд-менеджер

Маркетолог*** (код КП 2419.2)

Слюсар

Слюсар-ремонтник (код КП 7233)

Газоелектрозварник

Електрогазозварник (код КП 7212)

Черговий камери схову

Завідувач камери схову (ручного багажу)
(код КП 1226.2)

Різноробочий

Підсобний робітник (код КП 9322)

*** Як загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи «Фахівець з методів розширення ринку збуту» назва
роботи «Маркетолог» може використовуватися самостійно.
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Увага!
Створювати нові документи шляхом знищення попередніх не можна. Усі зміни вносяться
винятково за допомогою додатків. Лише після
звільнення працівника, наприклад, посадову
інструкцію, положення про відділ можна буде
замінити на нові.
Що стосується особової картки форми
№ П‑2*, то в розділі ІV «Призначення і переведення» на підставі виданих наказів з особового складу вказується інформація про прийняття на посаду та подальше переведення
працівника. Коди професій (посад) вказуються
згідно з КП. З практичної точки зору вважаємо
правильним вносити дані щодо зміни назви
посади шляхом заповнення нового рядка,
а не закреслення в уже заповненому. Окрім
цього, оскільки з кожним записом, що вноситься до трудової книжки (вкладиша) згідно
з наказом про призначення та переведення,
роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під підпис в особовій справі, в якій має
повторюватися запис із трудової книжки (п. 2.5
Інструкції № 58). Із цим записом працівника
також потрібно ознайомити під підпис.
Для виправлення неправильних чи неточних
записів, внесених до трудової книжки**, слід
керуватися пунктом 2.6 Інструкції № 58. Так,
у разі виявлення неправильного або неточного
запису відомостей про роботу виправлення
виконує роботодавець, який вніс відповідний
запис. Отже, внести запис із виправленнями
зможе лише те підприємство, на якому цей
запис був неправильно внесений. Зважаючи
* Про ведення особової картки див. спецвипуск журналу
«Кадровик України» № 1/2018, с. 57.
** Усе про трудову книжку див. у журналах «Кадровик
України» № 2/2017, с. 83; № 3/2017, с. 71; № 4/2017, с. 86;
№ 6/2017, с. 60; № 9/2017, с. 86.
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З практичної точки зору
вважаємо правильним вносити
дані щодо зміни назви посади
шляхом заповнення нового рядка,
а не закреслення в уже
заповненому

на практику, фахівець відділу кадрів попереднього підприємства зможе це зробити лише
після звільнення працівника з підприємства,
з яким зараз він перебуває в трудових відносинах (якщо він працює), адже трудова книжка
має зберігатися в роботодавця до звільнення
працівника. Зрозуміло, що хронологія в трудовій книжці буде порушена, але головним
залишається приведення назви посади (професії) у відповідність до КП. Нагадаємо, що
виправлені відомості про роботу мають
повністю відповідати тексту нового наказу.
У разі якщо ж працівник на момент виявлення помилки не працює, внесення виправлень
не створює труднощів.
У разі якщо підприємство, яке внесло неправильний або неточний запис, ліквідовано,
відповідний запис вносить правонаступник
і засвідчує його печаткою та підписом, а якщо
правонаступника немає — вища організація,
якій було підпорядковано підприємство, а
коли вже і її немає — обл(держ)архів. Хоча
практика свідчить, що якщо правонаступника підприємства немає, точні записи внести
майже неможливо.

Для виправлення неправильних чи
неточних записів, внесених
до трудової книжки, слід
керуватися пунктом 2.6
Інструкції № 58
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Додаток 1
Зразок доповідної записки щодо внесення змін у зв’язку із приведенням професійних
назв робіт у відповідність до КП без зміни виконуваних обов’язків
ВІДДІЛ КАДРІВ

Директору ТОВ «Кападастр»
Задорожному В. А.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
01.10.2018
м. Тернопіль
Про внесення змін у зв’язку з приведенням
професійних назв робіт у відповідність
до Класифікатора професій
Доводжу до Вашого відома, що у зв’язку із поданням підприємством з 1 серпня
2018 р. оновленої звітності з ЄСВ (наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14 квітня 2015 р.
№ 435, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 р.
№ 511) у звіті мають зазначатися професійні назви робіт, які відповідають Національному
класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
На підставі цього було проведено внутрішній аудит, за результатами якого виявлено
невідповідність таких професійних назв робіт:
— «Науковий редактор», посаду якого обіймає Сидор Л. І.;
— «Бренд-менеджер», посаду якого обіймає Красюк А. В.
У зв’язку із вищенаведеним прошу дозволу на приведення у відповідність
до Класифікатора професій посади «Науковий редактор» та внесення змін до:
— наказу про переведення Красюка А. В.;
— штатного розпису підприємства;
— посадових інструкцій;
— особових карток форми № П‑2;
— трудових книжок цих працівників.
Інспектор з кадрів
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Додаток 2
Зразок наказу про внесення змін у назву посади «Науковий редактор»
у зв’язку з уточненням професійної назви роботи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПАДАСТР»
НАКАЗ
01.10.2018

м. Тернопіль

№ 59-П

Про зміну назви посади
У зв’язку зі змінами, що стосуються подання підприємством з 1 серпня 2018 р. оновленої
звітності з ЄСВ, професійні назви робіт мають зазначатися відповідно до Національного
класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
Для приведення професійної назви роботи у відповідність
НАКАЗУЮ:
1. Змінити назву посади «Науковий редактор», яку обіймає Сидор Л. І., на професійну
назву роботи, яка відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 — «Редактор науковий» (код КП 2451.2).
2. Інспектору з кадрів відділу кадрів Власенко О. С. внести зміни до посадової інструкції,
особової картки форми № П‑2, доповнення до особового листка з обліку кадрів та трудової книжки Сидор Л. І.
Директор

Задорожний

В. А. Задорожний

З наказом ознайомлена
Сидор
Л. І. Сидор
01.10.2018
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Додаток 3
Зразок наказу про внесення змін до назви посади «Бренд-менеджер»
через помилку, допущену під час підбору необхідної назви
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПАДАСТР»
НАКАЗ
01.10.2018

м. Тернопіль

№ 60-П

Про внесення змін до наказу
про переведення Красюка А. В.
від 17 березня 2011 р. № 81-К
Згідно зі змінами, що стосуються подання підприємством з 1 серпня 2018 р. оновленої
звітності з ЄСВ, професійні назви робіт мають зазначатися відповідно до Національного
класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
У зв’язку з переведенням на не передбачену Національним класифікатором України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 посаду
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу про переведення Красюка А. В. від 17 березня 2011 р. № 81-К
та змінити назву посади «Бренд-менеджер», яку обіймає Красюк А. В., на професійну назву
роботи, яка відповідає Національному класифікатору України «Класифікатор професій»
ДК 003:2010, а саме «Маркетолог» (код КП 2419.2).
2. Інспектору з кадрів відділу кадрів Власенко О. С. внести зміни до посадової інструкції,
особової картки форми № П‑2, доповнення до особового листка з обліку кадрів та трудової
книжки Красюка А. В.
Директор

Задорожний

В. А. Задорожний

З наказом ознайомлений
Красюк
А. В. Красюк
01.10.2018
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Додаток 4
Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису
у зв’язку з невідповідністю назв посад КП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПАДАСТР»
НАКАЗ
01.10.2018

м. Тернопіль

№ 102-ОД

Про внесення змін до штатного розпису
Згідно зі змінами, що стосуються подання підприємством оновленої звітності з ЄСВ,
професійні назви робіт мають бути приведені у відповідність до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010. У зв’язку з цим
НАКАЗУЮ:
Внести з 1 жовтня 2018 р. до штатного розпису такі зміни:
1. Вивести посади:
— «Науковий редактор»;
— «Бренд-менеджер».
2. Ввести посади (без зміни істотних умов праці):
— «Редактор науковий» (код КП 2451.2);
— «Маркетолог» (код КП 2419.2).
Підстава: доповідна записка інспектора з кадрів відділу кадрів Власенко О. С. від 1 жовтня
2018 р.
Директор
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Задорожний

В. А. Задорожний
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Додаток 5
Зразок заповнення трудової книжки
в разі зміни назви посади «Науковий редактор»
у зв’язку з уточненням професійної назви роботи

21 01

10

2018 Посаду «Науковий редактор» змінено на
«Редактор науковий» з метою приведення у
відповідність до Національного класифікатора
України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

Наказ від 01.10.2018
№ 59-П

Додаток 6
Зразок заповнення трудової книжки
у разі внесення змін до назви посади «Бренд-менеджер»
через помилку, допущену під час підбору необхідної назви

15

17

03

2011 Переведено на посаду «Бренд-менеджер»

16 01

10

2018 Запис № 15 недійсний. Переведено на посаду
«Маркетолог»
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Наказ від 17.03.2011
№ 81-К
Наказ від 17.03.2011
№ 81-К зі змінами
відповідно до наказу
від 01.10.2018
№ 60-П
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Працевлаштування
особи з ID-паспортом
Подолання перешкод
Подія одинадцята.

Здоровий глузд
помножений на досвід
Сучасні технології, розвиток яких дуже
стрімкий, — річ корисна, але й вони мають
два боки. З одного — прогрес, пришвидшення,
ефективність, зручність: приклав картку до POSтерміналу і вже за мить відбулася транзакція.
Натиснув на «Увімкнути» — і ти вже на зв’язку
з іншим кінцем планети. Але з іншого боку —
якщо потрібно когось швидко «законектити»
в трудові відносини, то тут вже не до РayPassтехнологій, адже інколи реальний документообіг
далекий від технологічного апґрейду.
Олена Богданівна, молодий фахівець відділу персоналу вже знайомого нам підприємства, хоч і була сучасною людиною, але
її сучасність проявлялась десь там — у житті
поза межами компанії. А тут, на відповідальному робочому місті та ще в ролі початківця, діяли зовсім інші правила. Не те що вони
були з іншого «всесвіту», де ще користувалися
сургучем, щоб поставити печатку, та писали
пером і чорнилами, але все ж таки вони були,
так би мовити, самобутні.
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І тепер у цю самобутність слід було втиснути
пластикову ID-картку та голлівудську усмішку
нового співробітника, який, побачивши здивований і розгублений погляд дівчини-кадровика,
відчув себе каліфорнійським мачо на родео.
— Я б так не дивувався, це ж звичайна «айдішка»! До неї ще довідочка-справочка з прописочкою! Це все, що вам потрібно. Якщо не зрозуміло
щось, то я допоможу, я розумію ці всі сучасні
ноу-хау. Сьогодні одне, завтра інше — не встигаєш

Хоч Олена Бог
данівна і була
сучасною
людиною, але
її сучасність
проявлялася
переважно за
межами компа
нії
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звикнути, як якась модна «фішка» вже, як то кажуть, game over, — приміряючи роль супергероя,
почав «рятувати світ» хлопець з типовим для
героїчно-епічних блокбастерів ім’ям Сергій.
Якби ситуація справді виникла десь на просторах Дикого Заходу, то він вже б разів п’ять
поправив би свій ковбойський капелюх, при
цьому тричі цокнувши шпорами.
Але замість пейзажу Великого каньйону
і голлівудських пагорбів на стіні за спиною
Олени Богданівни красувалась карта України.
Повітря кабінету замість запаху прерій, віскі
та диких коней було насичене тонкими ароматами паперу, розчинної кави і кондиціонера
для волосся «Шаума». Тому романтика піджала
крила, заземлилась і втиснулась у невеличкий
прямокутник пластика на столі…
— Пане Сергію, я вам вдячна була б за допомогу, якби вона була доречною, — беручи ситуацію під контроль зосереджено відповіла Олена
Богданівна. — Проте є певні суто професійні
кадрові моменти, які стосуються нас як фахівців.
Сучасний світ — це сучасний світ. Одні люди
вигадують якісь технічні новації, начебто для
полегшення життя, а інші — придумують, як же
з цими новаціями далі жити, — перевела русло
розмови в жарт дівчина.
Проте для «ковбоя», «голлівудського героя»
і «мачо з Дикого Заходу» в одній особі то вже
була швидше зволожуюча холодна примочка
після добрячого ляпасу у вигляді зауваження
«якби вона була доречною…». Тому хлопчина
стиснувши уста у вигляді бантика й кліпаючи
очима, наче не він тільки-но «скакав на жеребці»
під час родео, перепитав:
— То може мені інші документи надати?
Я тут майже все, що в мене є, приніс…
— Так, давайте, залишайте. І можете підійти
в кабінет 317. Там зараз розпочнеться ознайомлення та інструктаж. А після обіду я вас
викличу — закінчимо тут з паперами. Бо мені
теж деякі моменти потрібно з’ясувати.
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— То може
мені інші доку
менти надати? — запит
ав Сергій

Хлопець погодився і вийшов за двері,
а Олена Богданівна так і залишилась розгублено
дивитись на ID-картку.
У той момент, напевно, першим найбільш
серйозним запитанням, як би банально воно
не звучало, було таке: що вписати в особовій
картці працівника в графі «Серія паспорта»?
А друге: як у позицію «Номер паспорта», яка
містить шість клітинок, внести дев’ятизначний
номер ID-паспорта. Як кажуть, загадка не для
слабких розумом!
«Ну невже так важко було осучаснити, крім
паспортів, і кадрові формуляри, — сама до себе
промовила дівчина, а її роздратованість на той
момент точно виходила за межі шести клітинок,
відведених для паспортного номера. — Це ж
закономірно! Не може один документ існувати
сам по собі! Зміна одного призводить до зміни
інших. Або хоча б корегування. А тут що маємо — ні змін, ні корегування…».
— А тут ми маємо те, що маємо, — пролунав
з дверей голос Світлани Євгенівни, яка зайшла
до кабінету в справах і почула монолог колеги. — І що ж ми маємо цього разу?
— Ой, це ви?! А я тут за своїм обуренням
і не почула, як ви увійшли… Та маємо начеб-
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то й не проблему, але
якесь банальне неузгодження, — відповіла дівчина.
— А-а-а, оформлення за ID-карткою. Зрозуміло! — досвідченим оком глянула на плас-

Правовий коментар
У працівників відділу кадрів прий
няття особи на роботу асоціюєть
ся з досить тривалою процедурою,
яка потребує уваги. Безперечно, для
її успішного проведення слід ретельно
перевірити всі документи, підготу
вати проект наказу, надіслати по
відомлення до Державної фіскальної
служби України тощо. При цьому
необхідна неабияка зосередженість
та пильність. І особливої уваги за
слуговує новий документ, з яким
працівникам відділів кадрів поки що
не дуже часто доводиться працюва
ти — це паспорт у формі пластикової
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тиковий документ на столі HR. — І серії немає,
і номер нікуди вписати, — усміхнулась жінка.
— Отож! Ви вже стикались з таким? — трохи
оговталась від обурення Олена Богданівна.
— Так, звичайно, і от що я скажу, — резюмувала Світлана Євгенівна. — Не ми ж з вами
придумали цей документ, так? Але нам потрібно
якось адаптувати його до існуючих на сьогодні формулярів. А як ми діємо, коли «зверху»
не дали і не прописали чітких вказівок? Звісно,
це ми робимо, покладаючись на здоровий глузд
і свій досвід, тобто на власний розсуд. Тому
робіть ксерокопію ID-документа з обох боків,
долучайте їх до особової справи, а в картку, хоч
вона й розрахована на паспорт старого зразка,
акуратненько вписуємо подовжений номер IDкартки, і так само в графі «Ким виданий» вписуємо відповідні поданому документу цифри.
— Здоровий глузд і власний досвід — як же
все просто, — з полегшенням зітхнула Олена
Богданівна.

картки типу ID‑1 з безконтактним
електронним носієм, який у розмовній
мові ми називаємо ID-паспортом.
Порядок оформлення, видачі, обміну,
пересилання, вилучення, повернення
державі, визнання недійсним та зни
щення цього документа, затверджен
ня зразка бланка та його технічного
опису врегульовано постановою КМУ
від 25 березня 2015 р. № 302 (далі —
Постанова № 302).
Насамперед нагадаємо, що згідно
з частиною другою статті 24 КЗпП
під час працевлаштування* грома
дянин зобов’язаний надати паспорт
або інший документ, що посвідчує
особу. Пам’ятайте, що за прийнят
тя на роботу осіб без паспортів або

* Усе про пра
цевлаштування
див. у спецви
пуску до журна
лу «Кадровик
України»
№ 1/2018.
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* Питання, що
вивчаються під
час перевірок,
див. у спецви
пуску «Основне
про перевірки»
до журналу
«Кадровик
України»
№ 3/2018, с. 43.
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з недійсними паспортами наклада
ється штраф у розмірі від 1 до 3 нмдг.
За те саме порушення, допущене про
тягом року після зазначеного стяг
нення, передбачений штраф у розмірі
від 10 до 14 нмдг (ст. 200 КУпАП).
ID-картка — це документ у формі
пластикової картки розміром 5,4 ×
8,56 см, що містить інформацію про
особу, яка розміщена з обох його боків,
а також дані, внесені на на елект
ронний носій. Цей документ вида
ється лише громадянам України,
тобто в разі прийняття на роботу
особи, яка не є громадянином нашої
країни, труднощів із застосуванням
саме ID-паспорта під час оформлен
ня не виникне, адже така особа має
пред’явити паспорт своєї держави.
Та й процедура працевлаштування
таких осіб має свої особливості.
Нюанси виникають також під час
працевлаштування такої катего
рії осіб, як неповнолітні. Відповідно
до статті 188 КЗпП працевлаштува
тися може тільки особа, яка досягла
16-річного віку, але особи віком 14-15
років також можуть бути прийня
ті на роботу, однак лише за згодою
одного з батьків (особи, що їх замі
нює). Донедавна з метою працевлаш
тування (окрім згоди батьків) вони
надавали свідоцтво про народження.
Проте на сьогодні кожний громадя
нин України, який досягнув 14-річного
віку, зобов’язаний отримати пас
порт. Зауважимо, що з 1 січня 2016 р.
таким документом є ID-паспорт,
а не паспорт у формі паперової книж
ки. Отже, навіть неповнолітні особи
під час працевлаштування повинні
надавати ID-паспорт.
Під час прийняття особи на робо
ту зважайте на загальні правила, що

врегульовані Постановою № 302.
По-перше, звертайте увагу на строк
дії ID-паспорта: він становить чоти
ри роки, якщо особа оформлює його
до досягнення 18-річного віку. Якщо
його оформлення відбувалося після
досягнення 18-річчя — 10 років. Тоб
то на картці можна побачити дату
видачі та дату закінчення строку дії
паспорта.
Також зверніть увагу, якщо на під
приємство працевлаштовується осо
ба, якій виповнилося 25 або 45 років
і після їх дат народження минуло
більше місяця й у паперовому пас
порті (зразка 1994 р.) немає нової
фотокартки, такий паспорт вва
жається недійсним. Тобто прийня
ти на роботу таку особу не можна,
оскільки підприємство наражає себе
на небезпеку у вигляді накладення
штрафу в разі перевірки*.
Для уникнення цих проблем варто
направити майбутнього працівника
за отриманням ID-паспорта, адже
якщо особа досягла вищевказаного
віку та не звернулася в установлено
му законодавством порядку для вкле
ювання до паспорта зразка 1994 р.
нової фотокартки, паспорт у формі
паперової книжки підлягає обміну
на ID-паспорт. Ці зміни були внесені
постановою КМУ «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 р. № 302»
від 3 жовтня 2018 р. № 795.
Щодо внесення до кадрових до
кументів необхідних даних, зокрема
тих, що містяться в ID-паспорті,
зауважимо, що це питання стосу
ється заповнення особової картки
форми № П‑2, трудового договору
(за наявності) та повідомлення про
прийняття працівника на роботу.
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Отже, до трудового договору
паспортні дані вносяться в реквізи
ти працівника. Тобто зазначаються
відомості, що стосуються номера
паспорта, ким він виданий та дати
видачі. Окрім цього, до реквізитів
працівника належить також адре
са. Оскільки ця інформація на IDпаспортах відсутня для візуального
її сприйняття, особа може надавати
роботодавцю витяг з Єдиного дер
жавного демографічного реєстру.
Форма цієї довідки наведена в додатку
до Порядку ведення Єдиного держав
ного демографічного реєстру та на
дання з нього інформації, взаємодії
між уповноваженими суб’єктами,
а також здійснення ідентифікації
та верифікації, затвердженого по
становою КМУ від 18 жовтня 2017 р.
№ 784.
Зауважимо, що оскільки інформа
ція про місце проживання є змінною,
на ID-паспортах вона розміщується
на безконтактному електронному
носії. Для зчитування цих даних по
трібна спеціальна програма, яка на
разі доступна для завантаження
власникам комп’ютерів та мобільних
пристроїв з операційними системами
Windows та Android на офіційному ін
тернет-сайті www.pk-ukraina.gov.ua.
Завантажити її можна безкоштовно.
Ця програма дозволяє зчита
ти всю інформацію, яку містить
ID-паспорт. Варто зазначити, що
на безконтактний електронний чіп
в електронному паспорті українців,
окрім даних про власника документа,
записані біометричні дані: кольорова
фотографія, інформація про місце
проживання та сімейний стан. Тео
ретично, все це можна зробити, хоча
на практиці застосувати складно.
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Слід нагадати, що відповідно
до статті 25 КЗпП забороняється
вимагати від осіб, які приймаються
на роботу, відомості про реєстрацію
місця проживання чи перебування.
Тобто відсутність реєстрації місця
проживання або реєстрація в іншому
населеному пункті не є підставою для
відмови в прийнятті особи на роботу.
Заповнення пункту 12 особової
картки № П‑2 щодо місця прожи
вання за державною реєстрацією
відбувається за тим же порядком,
який наведено вище. Тобто вноситься
інформація згідно з наданим витягом
(довідкою). А от у рядку «Паспорт:
серія___ № ___, ким виданий______
та дата видачі_____» місце для серії
паспорта залишаємо вільним, але
вносимо всі дев’ять цифр номера.
У місці внесення відомостей тери
торіального органу або територі
ального підрозділу ДМС, що оформив
паспорт, вказуємо присвоєний йому
код (чотири цифри в полі «Орган, що
видав»). Заповнити поле «Дата ви
дачі» нескладно, але зверніть увагу на
дату закінчення строку дії документа
та перевіряйте її.
Як зазначалося в цій частині рома
ну, варто знімати копії з лицьового
та зворотного боків ID-паспорта
та зберігати їх в особовій справі пра
цівника*. Це також стосується ви
тягу з реєстру щодо інформації про
реєстрацію місця проживання особи
(за його наявності).
Заповнення графи 5 повідомлення
про прийняття працівника на ро‑
боту може відбуватися шляхом
внесення або реєстраційного номера
облікової картки платника податків
(ідентифікаційний номер) або номера
паспорта. Оскільки ідентифікаційний

* Про оформ
лення особової
справи праців
ника див. у жур
налі «Кадровик
України»
№ 10/2018,
с. 60.
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номер містить десять цифр, як і чис
ло вільних клітинок у графі 5 форми
повідомлення, внести його просто, що
й радимо робити. Але якщо особа
відмовилася від присвоєння іденти
фікаційного номера через релігійні
переконання (за умови інформування
відповідного органу контролю) і в полі
«РНОКПП/RNTRC» проставлено сло
во «відмова» (п. 15 частини сьомої
ст. 21 Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус» від
20 листопада 2012 р. № 5492-VI), по
відомлення подається з номером IDпаспорта особи. Як вже зазначалося,
він містить дев’ять цифр, які можна
внести в 10 відведених формою, але
одну залишити вільною.
І наостанок звернемо увагу на іден
тифікаційний номер. Зазвичай він

P. S.
Передноворічний клопіт у великих компаніях і на підприємствах має свої особливості й
колорит. З одного боку, керівники зариваються по саму маківку в папери річної звітності,
а з іншого — після ранкових планерок під час
швидкої кави вирішують, хто буде Джеком
Горобцем, Рапунцель чи Алі-Бабою на новорічному корпоративі.
Хтось надолужує відставання в планах,
а хтось — вже розшиває бісером корсетик
Білосніжки й рахує кількість порцій святкового олів’є, заливного язика та люля-кебаб.
Олена Богданівна теж не залишилася осторонь веселих приготувань — допомагала
розробляти сценарій, інструктувала майбут-
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вказаний на окремому аркуші, який
видається контролюючим орга
ном, що засвідчує реєстрацію осо
би в Державному реєстрі фізичних
осіб — платників податків (картка
платника податків, зразок якої на
ведено в додатку 3 до Положення про
реєстрацію фізичних осіб у Держав
ному реєстрі фізичних осіб — платни
ків податків, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від
29 вересня 2017 р. № 822).
Однак якщо під час працевлашту
вання особа надає ID-паспорт або
паспорт у формі книжки (у паперовій
формі), до яких внесено інформацію
про реєстраційний номер облікової
картки платника податків, потреби
додатково вимагати від працівника
довідку про присвоєння податкового
номера, видану структурним підроз
ділом Державної фіскальної служби
України, немає.

нього Діда Мороза… І паралельно ще встигала
виконувати свої прямі обов’язки. Потрібно
було розібратися зі святковим перенесенням
днів — звичайною роботою в такий період.
Але в практиці молодого спеціаліста це було
вперше. Тож коли вона переглянула наказ
по підприємству про перенесення робочих
днів у грудні, сполошилась.
— Це ж що виходить: у місяці буде менше
робочих днів, — розмірковувала дівчина. —
А як же ж бути з кількістю годин, які мають
відпрацювати працівники за місяць? Вона
теж зменшиться? Це ж потягне в мінус загальну статистику годин за рік? А тут вже й
порушення вимальовується. Ото буде нам
Новий рік!
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Підбираємо персонал

будівельної галузі
Кадрові проблеми галузі та шляхи
їх вирішення
Напевно, основною проблемою, з якою
стикаються керівники компаній під час прий
няття на роботу працівників будівельних спеціальностей, є значний розрив між отриманими теоретичними знаннями та здатністю
застосувати їх на практиці. Справа ускладнюється, якщо будівництво ведеться в регіонах,
у той час як головний офіс розташований
у столиці або обласному центрі. Розглянемо
кілька підходів до пошуку фахівців-будівельників, які кадровики зможуть застосовувати
на практиці:
z zспівпраця роботодавців зі спеціа‑
лізованими порталами з пошуку роботи.
Інспектор з кадрів будівельної компанії
запрошує претендентів на особисту бесіду,
а з тими, хто мешкає в інших містах, — спілкується, наприклад, по Skype. Щоб скласти
уявлення про кандидата на певну посаду,
слід скористатися анкетою, яка допомагає оцінити необхідні якості майбутнього
працівника. Але чим «вищою» є вакантна
посада, тим більшу роль відіграє «живе»
інтерв’ю — лише воно дасть змогу оцінити
особисті якості претендента та його сумісність із цінностями компанії;
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z zзалучення рекрутерів-аутсорсерів, які
здійснюють пошук потрібних фахівців, що
працюють за договором підряду, в інших областях країни, та місцевих рекрутингових
агентств. Наприкдад, хедхантери на місцях
можуть швидше підібрати фахівців, які погодяться працювати на результат (а не до 18:00
щодня), та з урахуванням інших побажань
роботодавця. Проте слід пам’ятати, що жодне
агентство не гарантуватиме, що новий працівник «приживеться» у вашій компанії. Адже
підбір персоналу в агентств поставлено на потік, вони не мають часу приділяти багато уваги
аналізу особистих і професійних характеристик
претендентів;
z zпоширення інформації в професійному
середовищі. Цей підхід дієвий, якщо на нове
місце роботи влаштовуються спеціалісти, які
в результаті отримують те, чого очікували від
свого нового робочого місця: гідні умови праці
та високий рівень заробітної плати. Інформація, наприклад, про «хороше місце роботи для
зварників» швидко поширюється професійними каналами (так зване «сарафанне радіо»),
а 5-6 прийнятих робітників приводять стільки ж нових тощо. Трапляється, що працівник,
запрошений на посаду начальника дільниці,
приводить із собою бригаду. Тож рекомендації в професійному середовищі мають велике
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значення, особливо якщо йдеться про фахівців
високої кваліфікації.
Заслуговує на увагу й досвід підготовки фахівців будівельних спеціальностей силами роботодавця. Так, у деяких компаніях створюються
корпоративні навчальні програми для студентів,
випускників і молодих фахівців. Найпривабливішими для молоді формами навчання є наразі
стажування й так звані інтенсиви. Сучасні роботодавці не вважають найважливішим критерієм
наявність у молоді досвіду роботи в будівельній
сфері. Вони насамперед звертають увагу на те, чи
володіє кандидат жвавим технічним мисленням
і навичками роботи на комп’ютері.

Професійна складова
Якість будівельних робіт позначається на всіх
без винятку, адже мешкаємо ми в житлових будівлях, працюємо в офісах, виробничих чи інших
спорудах, відвідуємо торговельні, розважальні
заклади тощо, які також розташовані в певних
будівлях. Отже, завдання та обов’язки працівників
будівельних професій дуже важливі, на їх основі
кадровики складають посадові (робочі) інструкції,
виконання вимог яких забезпечує досягнення
не лише якісних результатів роботи, а й збереження людських життів. Завдання та обов’язки деяких
фахівців будівельної галузі наведено в таблиці.

Завдання та обов’язки окремих фахівців будівельної галузі

*

№
з/п

Професійна
назва роботи

Код КП*

Завдання та обов’язки

1

Виконавець робіт

1223.2

Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом. Забезпечує
виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів
виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт, введення об’єктів у дію у встановлені
строки. Забезпечує додержання технологічної послідовності під
час виконання будівельно-монтажних робіт. Організовує виконання
будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною
документацією, будівельними нормами та правилами, технічними
умовами й іншими нормативними документами. Складає заявки
на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали,
конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне
використання. Веде журнал виконання робіт, документацію з обліку
виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію.
Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників. Бере участь у показі приймальній комісії об’єктів, етапів
і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено. Готує
обсяг (перелік) робіт для субпідрядних організацій, бере участь
у прийманні в них виконаних робіт. Оформляє допуски на право
виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи, акти на виконані роботи. Організовує
приоб’єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей. Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює
їх виконання. Координує діяльність майстрів та дільничних служб.

* Тут і далі КП — Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
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2

Архітектор

2141.2

3

Економіст з договірних та претензійних робіт

2441.2

4

Механік дільниці

3115
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Завдання та обов’язки
Проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому
місці, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів. Контролює додержання робітниками норм під час перенесення
вантажів, правил і норм охорони праці, виробничої й трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Бере участь у розгляді
причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання
Розробляє архітектурно-будівельну частину проектів. Бере участь
у підготовці пропозицій щодо розроблення містобудівних й архітектурних рішень, які готує головний архітектор. Забезпечує зв’язок
архітектурної частини з іншими розділами проектів, комплектність
необхідної технічної документації, скорочення обсягів проектних
документів на всіх стадіях проектування. Здійснює авторський
нагляд за будівництвом спроектованих об’єктів з питань, що входять до його компетенції. Бере участь в аналізі й узагальненні
досвіду проектування та впровадженні в будівництві архітектурних
і містобудівних рішень. Готує висновки на проекти нормативних
матеріалів з проектування та будівництва щодо вирішення в них
архітектурних питань
Готує до укладання із замовниками та субпідрядними організаціями контракти та угоди; перевіряє кошторисну документацію
на будівництво об’єктів та готує зауваження щодо її якості. Разом
із представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною
організацією та замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми тощо. Виконує розрахунки вартості
робіт. Веде облік робіт, виконаних та оплачених замовником. Бере
участь у контрольних обмірах виконаних робіт, визначенні планово-розрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції,
транспорт, комунальне й інше обслуговування, а також відпускних
цін на продукцію підсобних підприємств. Складає кошториси вит
рат, що не передбачені розцінками та нормами накладних витрат.
Виконує розрахунки щодо ефективності впровадження нової техніки
та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Бере
участь у підготовці претензійної документації
Забезпечує безаварійну роботу всіх видів устаткування, будівельних
машин і механізмів дільниці. Здійснює нагляд за технічним станом
та якістю використання й обслуговування будівельних машин
і механізмів. Бере участь у прийманні нових машин і здійснює їх
технічний огляд. Готує необхідні матеріали щодо списання машин
та механізмів. Вживає заходів щодо підготовки будівельних машин
та механізмів до роботи в зимовий період. Контролює своєчасне
виконання та якість ремонтних робіт. Веде облік наявності, надходжень та переміщень будівельних машин по дільниці.

65

Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п
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Професійна
назва роботи

Код КП*

Завдання та обов’язки
Керує роботою з монтажу, демонтажу та транспортування немобільних машин та механізмів, металевих конструкцій, виготовлення
металевих виробів, електро-, тепло-, водопостачання будівельних
об’єктів, випробування машин, механізмів, устаткування та пристроїв. Проводить інструктаж та навчання щодо безпечних методів
та прийомів роботи робітників дільниці, які обслуговують будівельні
машини та механізми. Здійснює нагляд за додержанням правил
охорони праці під час монтажу, демонтажу, експлуатації та ремонту
будівельних машин, механізмів, підйомних пристроїв, електроустаткування, газозварювальних апаратів, посудин, що працюють
під тиском, за експлуатацією засобів малої механізації, ручного
інструменту та будівельного оснащення. Забезпечує робочі місця
попереджувальними написами, плакатами та інструкціями з охорони
праці. Бере участь у розслідуванні причин аварій та нещасних випадків
і розробляє заходи для їх усунення й запобігання їм. Складає заявки
на ручний і механізований інструмент та засоби малої механізації,
матеріали, запасні частини та складальні одиниці комплектуючих
виробів; здійснює контроль за їх використанням та витрачанням; веде
облікову та звітну документацію. Керує робітниками-машиністами
будівельної дільниці та в ремонтно-монтажних майстернях
Керує автогрейдером під час виконання планувальних і профілювальних робіт у ході будівництва доріг, аеродромів, інших лінійних та площинних подібних об’єктів. Виконує зрізання нерівностей, часткове
поперечне та поздовжнє переміщення грунту; планування поверхні
під час улаштовування кавальєрів, резервів і банкетів; спорудження
насипів доріг та доріг з ґрунтовим покриттям; нарізання корита в земляному полотні для улаштовування дорожньої одежі; нарізування
кюветів; планування узбіч; планування ухилів з невисоких насипів
і неглибоких виїмок земляного полотна; часткове переміщення,
підгортання, розвалювання та планування сипких матеріалів під час
улаштування дорожньої основи й одежі автомобільних доріг та інших
подібних площинних об’єктів; поперечне переміщання та планування
кам’янистих матеріалів у ході улаштовування поверхневих обробок
чорними в’яжучими матеріалами; змішування сипких матеріалів
з в’яжучими (бітум, цемент, смоли) під час улаштовування дорожньої
основи та покривання способом змішування на дорозі; очищання
проїжджої частини доріг, площин від снігу в зимовий період
Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або примусової
дії під час виготовлення бетонної суміші на будівництві об’єктів
різного призначення. Виконує щозмінне технічне обслуговування
бетонозмішувача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті

5

Машиніст автогрейдера

8332

6

Машиніст бетонозмішувача
пересувного

8332
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Машиніст бульдозера (будівельні
роботи)

8332

8

Машиніст екскаватора одноковшового

8332

9

Машиніст крана
автомобільного

8332

10

Монтажник зов
нішніх трубопроводів

7136

Керує бульдозером під час розробляння, переміщення чи планування
ґрунтів під час улаштування котлованів під будівлі та споруди; виїмок
і насипів, резервів, кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту
автомобільних і залізничних доріг; зрошувальних і судноплавних
каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для підземних
комунікацій, опор ліній електропередач і контактної мережі; водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав та інших аналогічних
за складністю виконання споруд; проходки гірничих виробок підземним способом тощо. Виконує зачищання, планування ґрунтів під
час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об’єктів
різного призначення, озеленення територій, транспортування ґрунтів
автомобільними самоскидами, землевізними візками, скреперами,
гідромеханізованим способом шляхом намивання. Застосовує змінне
робоче устаткування: робочі органи, розширювачі, козирки, відтулки,
зуби, стабілізуючі пристрої різання ґрунтів тощо
Керує екскаваторами одноковшовими, поздовжнього копання
(траншейними, дреноукладальними, каналокопальними, радіальними), ланцюговими та роторними або планувальниками під час
розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного
призначення, автомобільних і залізничних доріг, різних каналів,
гребель, захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю
виконання споруд; улаштування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів, котлованів під фундаменти, опор ліній електропередач
і контактної мережі; копання траншей для підземних комунікацій,
водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав; проходки
гірничих виробок тощо. Застосовує змінне робоче устаткування. Виконує роботи: з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння
машини; у складних обмежених умовах; з навантажування сипких
та кускових матеріалів, планування поверхонь, копання колодязів,
чищення ставків; грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові;
забивання паль; з руйнування твердих і мерзлих ґрунтів, різання
мерзлих ґрунтів, утворення щілин методом «стіна в ґрунті», прокладання дренів тощо
Керує автомобільним краном під час будівельних, монтажних,
навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних
робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування крана, бере
участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряє стан
приладів безпеки й контролю
Виконує складні роботи під час прокладання зовнішніх трубопроводів, улаштовування збірних колекторів, каналів, камер і колодязів
усіх видів і призначень
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Особливу увагу радимо приділяти
кваліфікації та управлінським
якостям середньої ланки керівників
цієї сфери
Розглянуті в таблиці професії машиністів
належать до такого виду будівельних робіт,
як будівництво транспортних споруд. Крім того,
можна виділити ще два основних напрями будівельних робіт та професії, що до них входять:
z zбудівельні та монтажні роботи: арматурник (код КП 7214), бетоняр (код КП 7123),
бруківник (код КП 7129), газозварник (код КП
7212), газорізальник (код КП 7212), електрозварник ручного зварювання (код КП 7212),
лицювальник-плиточник (код КП 7132), маляр
(код КП 7141), монтажник зовнішніх трубопроводів (код КП 7136), муляр (код КП 7122),
паркетник (код КП 7132), покрівельник будівельний (код КП 7139), скляр (код КП 7135),
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столяр будівельний (код КП 7124), тесляр (код
КП 7124), штукатур (код КП 7133);
z zмонтаж інженерних мереж: електромонтажник з кабельних мереж (код КП 7245),
електромонтажник силових мереж та електроустаткування (код КП 7241), електромонтерлінійник з монтажу повітряних ліній високої
напруги й контактної мережі (код КП 7241),
монтажник зовнішніх трубопроводів (код КП
7136), укладальник промислових залізобетонних труб (код КП 7122).
Було б неправильно не згадати про «ахіллесову п’яту» будівельної галузі — досить високу
плинність кадрів. Фахівці вважають, що прий
нятний рівень плинності становить не більше
10 %. До того ж нерідко причиною звільнення
є складні стосунки робітників з бригадиром,
виконробом, начальником дільниці тощо. Тож
особливу увагу радимо приділяти кваліфікації
та управлінським якостям середньої ланки керівників цієї сфери. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

Працевлаштування

іноземців в Україні

Хоча сьогодні в Україні і переважають тенденції зростання
експорту робочої сили, тобто збільшується чисельність наших
співвітчизників, які працевлаштовуються за кордоном, але й
кількість іноземців, які влаштовуються на роботу на підприємства
нашої країни, також поступово зростає. При цьому порядок
працевлаштування іноземців в Україні все ще залишається
складним, тож під час оформлення їх на роботу, а потім
і в процесі трудової діяльності кадровикам слід дотримуватися
вимог як національного законодавства, так і міжнародних
нормативно-правових актів. Про це детальніше — в статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
z zЗакон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня
2011 р. № 3773-VI (далі — Закон № 3773);
z zЗакон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV (далі —
Закон № 2709);
z zЗакон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
z zЄвропейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів від 24 листопада 1977 р.
№ 93 (далі — Конвенція № 93)*;
z zМіжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей від
18 грудня 1990 р. (далі — Конвенція від 18 грудня 1990 р.);
z zКонвенція МОП про трудящих-мігрантів від 1 липня 1949 р. № 97 (далі — Конвенція № 97);
z zМіжнародна організація праці (далі — МОП);
z zУгода про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода).
* Ратифікована Законом України від 21 грудня 2011 р. № 4207-VI.
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Законодавством передбачена така
категорія працівників, як іноземні
високооплачувані професіонали,
заробітна плата яких не може
бути меншою 50 мінімальних
зарплат

Норми національного законодавства
Необхідно наголосити, що в статті 8 КЗпП
зазначається, що трудові відносини іноземних
громадян, які працюють на підприємствах України, регулюються відповідно до Закону № 2709.
У свою чергу статтею 52 цього Закону передбачено, що до трудових відносин застосовується
право держави, у якій виконується робота, якщо
інше не передбачено законом або міжнародним
договором України.
Таким чином, у разі працевлаштування іноземця на підприємство України на нього поширюються норми національного трудового
права, а також інших галузей права, але лише
в частині, що не суперечить відповідним законодавчим актам України або її міжнародним
договорам.
У статті 9 Конституції України вказано, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Наприклад, згідно з актами національного законодавства громадянам України у відповідних
випадках надається право на прийняття на роботу (призначення на відповідні посади) у системі
державної служби, місцевого самоврядування,
правоохоронної діяльності тощо. Натомість законом іноземці можуть бути позбавлені права
працевлаштуватися на зазначені посади, про що,
наприклад, ідеться у:
z zпункті 6 частини другої статті 19 Закону
України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII, яким передбачено, що на дер-
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жавну службу не може вступити особа, яка має
громадянство іншої держави;
z zстатті 1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001
р. № 2493-III, де вказано, що служба в органах
місцевого самоврядування — це професійна діяльність саме громадян України.
Разом з тим слід зазначити, що певні обмеження, які встановлюються згідно із законодавством для іноземних працівників, мають не лише
негативний бік, а й позитивний. Наприклад, для
громадян України передбачені державні гарантії
щодо оплати їх праці не нижче встановленого
мінімального розміру зарплати, у той час як деяким категоріям іноземних працівників може
бути гарантована більш висока заробітна плата.
Зокрема, статтею 1 Закону № 5067 передбачена
така категорія працівників, як іноземні високооплачувані професіонали, заробітна плата яких
не може бути меншою 50 мінімальних зарплат.
Також слід звернути увагу й на статтю 54
Закону № 2709, якою передбачено, що трудові відносини іноземців, які працюють в Україні,
не регулюються правом України в разі якщо:
z zіноземці працюють у складі дипломатичних
представництв іноземних держав або представництв міжнародних організацій в Україні, якщо
інше не передбачено міжнародним договором
України;
z zіноземці за межами України уклали з іноземними роботодавцями — фізичними чи юридичними особами трудові договори про виконання роботи в Україні, якщо інше не передбачено
договорами чи міжнародним договором України.
Тобто якщо іноземець працює на українському
підприємстві не в межах своїх трудових відносин
з вітчизняним роботодавцем, а в межах трудових
відносин з іноземним роботодавцем, який направив його на таке підприємство в службове
відрядження для виконання там певних робіт
за договором між українським та іноземним роботодавцем (наприклад, виконання робіт щодо
гарантійного ремонту іноземного обладнання),
то на такого іноземця не поширюватимуться
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норми трудового законодавства України (щодо
роботи у вихідні дні, надурочних робіт, норм
праці, відповідних компенсацій і гарантій у разі
службових відряджень тощо).

Поняття «іноземець»
Серед загаданих вище актів національного
законодавства, що стосуються питань праце
влаштування іноземців в Україні, слід звернути

увагу на ті, що містять визначення відповідних
термінів, які іноді можуть не збігатися з визначеннями у міжнародних договорах з питань праці.
Насамперед це стосується визначення поняття
«іноземець» та похідних від нього понять, які наведено в статті 1 Закону № 3773 (таблиця 1).
Слід зазначити, що від того, до якої категорії
належить працівник-іноземець, залежатиме
необхідність і порядок отримання дозволу на за‑
стосування праці іноземця, який передбачений
для випадків працевлаштування іноземців в Укра-

Таблиця 1
Визначення термінів згідно зі статтею 1 Закону № 3773
Термін

Визначення терміна

Іноземець

Особа, яка не перебуває в громадянстві України і є
громадянином (підданим) іншої держави або держав

Особа без громадянства

Особа, яку жодна держава відповідно до свого
законодавства не вважає своїм громадянином

Іноземці та особи без
громадянства, які перебувають
на території України на законних
підставах

Іноземці та особи без громадянства, які в установленому
законодавством чи міжнародним договором України
порядку в’їхали в Україну та постійно або тимчасово
проживають на її території, або тимчасово перебувають
в Україні

Іноземці та особи без
громадянства, які постійно
проживають в Україні

Іноземці та особи без громадянства, які отримали
посвідку на постійне проживання, якщо інше
не встановлено законом

Іноземці та особи без
громадянства, які тимчасово
перебувають на території України

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають
на території Україні протягом дії візи або на період,
установлений законодавством чи міжнародним
договором України, або якщо строк їх перебування
на території України продовжено в установленому
порядку

Іноземці та особи без
громадянства, які тимчасово
проживають в Україні

Іноземці та особи без громадянства, які отримали
посвідку на тимчасове проживання, якщо інше
не встановлено законом
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Умови в’їзду громадян країн ЄС
з метою працевлаштування або
виконання обов’язків професійного
характеру можуть відрізнятися
залежно від того, до якої категорії
працівників належать ці
громадяни
їні відповідно до Закону № 5067 і який, зокрема,
оформлюється за відповідними заявами згідно
з постановою КМУ «Про затвердження форм заяв
для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства,
продовження строку дії дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства, внесення
змін до дозволу на застосування праці іноземців
та осіб без громадянства» від 15 листопада 2017
р. № 858.
Зауважимо, що в багатьох міжнародних договорах і угодах (стандартах), про які мова йтиме
нижче, часто використовується термін не «іноземець», а «мігрант» або «працівник-мігрант»
(«трудящий-мігрант»), визначення якого залежно
від конкретного міжнародного договору може
так чи інакше бути подібним до визначення певної
категорії іноземних громадян у національному
законодавстві України.

Норми Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС
Після ратифікації Угоди значно пожвавилися
зв’язки нашої країни з країнами-членами ЄС, що,
серед іншого, призводить і до поступового збільшення кількості працівників-іноземців в Україні.
Тож кадровикам важливо знати, як в Угоді регулюються питання, що стосуються сфери праці,
в тому числі роботи в Україні іноземців з країн ЄС.
Оскільки Угода є досить великим і складним
документом, у якому детально розглядається широке коло питань, кадровикам насамперед варто
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звернути увагу на статтю 17 цього документа.
Відповідно до згаданої статті Україна згідно із законами, умовами та процедурами, що застосовуються на її території, повинна забезпечити таке
ставлення до працівників, які є громадянами
держави-члена ЄС та на законних підставах працевлаштовані на її території, яке має бути вільним
від будь-якої дискримінації на підставі громадянства стосовно умов праці, винагороди або
звільнення порівняно з громадянами України.
Наприклад, якщо в певних випадках КЗпП
передбачена можливість звільнення окремих
категорій працівників-громадян України лише
за систематичне невиконання працівником без
поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього
трудового розпорядку і лише якщо до працівника
раніше застосовувалися заходи дисциплінарно‑
го чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП),
то й працівників-громадян країн ЄС в аналогічних
випадках можна звільняти лише за таких же підстав і умов. Тобто в згаданій ситуації працівника-громадянина країни ЄС не можна піддавати
дискримінації й звільнити його не за систематичне,
а лише за одноразове невиконання обов’язків
і без попереднього застосування до нього заходів
дисциплінарного стягнення.
Також слід зазначити, що згідно з Угодою умо‑
ви в’їзду громадян країн ЄС з метою працевлаш
тування або виконання обов’язків професійного
характеру можуть відрізнятися залежно від того,
до якої категорії працівників належать ці грома‑
дяни (таблиця 2).
Статтею 291 Угоди передбачено, що Сторони забезпечують і реалізовують у своїх законах
та практиках основні міжнародно визнані трудові
стандарти, а саме:
z zсвободу об’єднань та ефективне визнання
права на колективні переговори;
z zусунення всіх форм примусової чи
обов’язкової праці;
z zфактичне викорінення дитячої праці;
z zусунення дискримінації стосовно зайнятості та професій.
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Таблиця 2
Визначення категорій працівників згідно з пунктом 17 статті 86 Угоди
Категорія працівників
Основний персонал:

Визначення
Фізичні особи, найняті юридичною особою України або
ЄС (крім неприбуткових організацій), які відповідальні
за створення, належний контроль, управління
та функціонування підприємства

z zбізнес-відвідувачі

Фізичні особи, які працюють на керівних посадах та несуть
відповідальність за заснування підприємства. Вони
не отримують винагороди за свою працю з джерела,
розташованого в межах приймаючої Сторони (України або
ЄС). Наприклад, це може бути керівник підприємства з ЄС,
який виїхав у службове відрядження до України отримує
лише від свого підприємства зарплату та добові

z zперсонал, переведений
у межах корпорації:

Фізичні особи, які найняті юридичною особою однієї
Сторони (України або ЄС) або які є партнерами в ній (крім
власників контрольного пакету акцій) протягом одного року
та які тимчасово переведені до підприємства на території
іншої Сторони

керівники

Особи, які працюють на керівних посадах в межах
юридичної особи і які, головним чином, управляють
діяльністю підприємства, перебуваючи під загальним
наглядом або в безпосередньому підпорядкуванні раді
директорів чи акціонерів суб’єкта господарської діяльності
або аналогічному органу, в тому числі:

z zздійснюють управління підприємством або підрозділом в його межах;
z zздійснюють нагляд та контроль за діяльністю інших
професійних співробітників;
z zмають повноваження особисто наймати на роботу
та звільняти або виконувати іншу кадрову діяльність
спеціалісти
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Особи, які працюють у межах юридичної особи та володіють
спеціальними знаннями, для виробництва, науководослідного обладнання, а також управління підприємством.
При оцінці таких знань враховуватимуться не тільки
специфічні знання щодо підприємства, але й те, чи має ця
особа високий рівень кваліфікації стосовно виду роботи або
професії, що вимагає спеціальних технічних знань, зокрема
членство в акредитованій професійній спілці
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Закінчення таблиці 2

74

Випускники-стажери

Фізичні особи Сторони, найняті на роботу юридичною
особою цієї Сторони строком принаймні на один
рік, які мають вищу освіту та тимчасово переведені
на підприємство на території іншої Сторони з метою
проходження підготовки у сфері бізнес-технологій.
Від приймаючої сторони можуть вимагати надати для
погодження програму тренінгу на строк поїздки, яка
продемонструє, що метою поїздки є тренінг. Орган
влади може вимагати, щоб тренінг був пов’язаний
з отриманим раніше дипломом вищого навчального
закладу

Продавці бізнес-послуг

Фізичні особи, які є представниками постачальника
послуг однієї Сторони і які мають бажання в’їхати
та тимчасово перебувати на території іншої Сторони
з метою ведення переговорів щодо умов продажу
послуг або укладення угод з метою продажу послуг
цьому постачальнику послуг. Вони не залучені
до прямих продажів населенню та не отримують
зарплату з джерела, розташованого на території
приймаючої Сторони

Постачальники договірних послуг

Фізичні особи, найняті на роботу юридичною особою
однієї Сторони, підприємницька діяльність якої
не оформлена на території іншої Сторони та яка
уклала договір згідно із законодавством країни,
де цей договір буде виконуватися, про надання послуг
кінцевому споживачу на території останньої Сторони,
для виконання умов якого необхідна їхня присутність
на тимчасовій основі на території цієї Сторони

Незалежні фахівці

Фізичні особи, що залучені до надання певної послуги
та оформлені як самозайняті особи на території однієї
Сторони, підприємницька діяльність яких не заснована
на території іншої Сторони та які уклали договір
згідно із законодавством країни, де цей договір
буде виконуватися, про надання послуг кінцевому
споживачеві на території останньої Сторони, для
чого необхідна присутність на тимчасовій основі
на території цієї Сторони для виконання умов договору
про надання послуг
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Статтею 420 глави 21 Угоди передбачено
досягнення таких цілей у сфері праці та зай
нятості, зокрема:
z zзбільшення кількості та підвищення
якості робочих місць з гідними умовами праці;
z zстимулювання розвитку ринків праці, що
сприяють залученню малозабезпечених осіб;
z zзменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної
зайнятості;
z zпідвищення рівня забезпечення охорони
здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом проведення навчання і тренінгів з питань
охорони здоров’я та безпеки праці, сприяння
реалізації превентивних заходів, запобігання
ризикам великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а також обмін
практикою та результатами досліджень у цій
сфері;
z zзабезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері
зайнятості, освіти та навчання, економічної
та суспільної діяльності, а також у процесі
прийняття рішень;
z zподолання дискримінації в усіх її формах
та проявах.

Двосторонні угоди
Крім Угоди між Україною та окремими кра‑
їнами-членами ЄС, а також деякими іншими
країнами укладено двосторонні угоди, які стосуються різних питань працевлаштування або
трудової міграції (таблиця 3).
Наприклад, в Угоді між Україною та Іспанією, серед іншого, містяться вимоги щодо
строку дії трудового договору та обов’язку
підписати такий договір до від’їзду до країни
працевлаштування. Зокрема, в статті 2 цієї угоди зазначається, що трудовий договір (контракт) має бути підписано між працівником і роботодавцем до отримання дозволу на роботу
та розглядається як підстава для отримання
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Кожному трудящому-мігранту,
прийнятому на роботу, до виїзду
до держави, що приймає, видається
трудовий договір або остаточне
запрошення на роботу, причому
кожен із цих документів може
укладатися однією чи більше
мовами, які використовуються
в державі походження
цього дозволу на термін залежно від категорії,
до якої належить працівник-мігрант, а саме
трудовий договір:
z zз постійними працівниками може укладатися на початковий період строком не менше
одного року;
z zіз сезонними працівниками — на період, що не перевищує дев’яти місяців на рік;
z zзі стажистами — на період до 12 місяців.
Крім того, для деяких країн, з якими Україна
не підписала відповідних двосторонніх угод (наприклад, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція,
Швеція), є чинною та ратифікована ВРУ 16 березня 2007 р. Конвенція № 93. Згідно зі статтею 1
цієї Конвенції трудящий-мігрант — це громадянин Договірної Сторони, якому інша Договірна
Сторона дозволила перебувати на її території
для здійснення оплачуваної роботи.
Наприклад, у статті 5 Конвенції № 93 зазначається, що кожному трудящому-мігранту,
прийнятому на роботу, до виїзду до держави, що приймає, видається трудовий договір
або остаточне запрошення на роботу, причому
кожен із цих документів може укладатися однією чи більше мовами, які використовуються
в державі походження, та однією чи більше
мовами, які використовуються в державі, що
приймає. Використання щонайменше однієї мови держави походження та однієї мови
держави, що приймає, є обов’язковим у разі
набору офіційним органом або офіційно визнаним бюро працевлаштування.
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Таблиця 3
Двосторонні угоди між Україною та деякими країнами-членами ЄС
Сторони угоди

Найменування угоди

Дата ухвалення

Щодо врегулювання
Угода між Україною та упорядкування трудових
12 травня 2009 р.
та Іспанією
міграційних потоків між
двома державами
Угода між Урядом
України та Урядом
Латвійської
Республіки
Угода між Урядом
України та Урядом
Литовської
Республіки

Про трудову діяльність
та соціальний захист осіб,
які постійно проживають
в Україні та Латвії
і працюють на територіях
обох держав
Про взаємне
працевлаштування
громадян

Угода між Урядом
Про взаємне
України та Урядом працевлаштування
Республіки Польща працівників

Інші міжнародні конвенції
та стандарти з питань
працевлаштування
Серед інших міжнародних договорів слід
згадати відповідні документи ООН та МОП.
Серед них — Загальна декларація прав людини,
ухвалена на сесії Генеральної Асамблеї ООН від
10 грудня 1948 р., статтею 23 якої передбачено, що за кожною людиною визнається право
на працю, вільний вибір роботи, справедливі
сприятливі умови праці та захист від безробіття.
Зауважимо, що Україна підписала низку
міжнародних актів, що регулюють, у тому
числі, питання трудової міграції: наприклад,
Конвенцію МОП про дискримінацію в галузі
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Дата набуття
чинності в Україні
28 липня 2011 р.

21 листопада 1995 р. 21 листопада 1995 р.

28 березня 1995 р.

11 серпня 1995 р.

16 лютого 1994 р.

19 грудня 1994 р.

праці та занятості від 25 червня 1958 р., Конвенцію № 97 тощо. Також наша країна ратифікувала низку актів, в яких закріплено норми, що регулюють відносини у сфері міграції
населення: наприклад, Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права від 16 грудня
1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р.,
Конвенцію про статус біженців від 28 липня
1951 р., Конвенцію про статус апатридів* від
28 вересня 1954 р. 
* Особи без громадянства, що не мають громадянства будьякої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками,
прирівнюється до правового статусу власних громадян.
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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 «Кадрове
переміщення організацій» у ЗУП
Продовження. Початок у № 4–6, 8, 10, 12/2017 та № 2, 4, 6, 8, 10/2018

Документ «Кадрове переміщення
організацій»
У процесі роботи в організації (на підприємстві) можуть змінюватись обов’язки, умови
праці, назви посад працівників тощо. У цьому випадку згідно із законодавчими нормами
йдеться про переведення, яке може здійснюватися, в т. ч., до іншого структурного підрозділу
(відділу).
Якщо ж умови праці, обов’язки, назва посади працівника не змінюються, а, наприклад,
змінюється лише структурний підрозділ (відділ)
на тому ж підприємстві, відповідно до законодавства йдеться про кадрове переміщення.
У програмі 1С обидві описані події відображає один документ — «Кадрове переміщення

№ 11 (142) листопад 2018

організацій», проте слід зауважити, що цей документ фіксує й зміну графіка роботи, розмір
та кількість займаних ставок, різні види нарахувань, які відповідно до КЗпП не стосуються
переведення чи переміщення.
Цей документ можна знайти на робочому столі на закладці «Кадровий облік» (пункт
«Кадрове переміщення організацій»), у повному
інтерфейсі в меню «Кадровий облік організації» — «Кадровий облік» — «Кадрове переміщення організацій», а також в інтерфейсі «Кад
ри організації»: «Кадровий облік» — «Кадрове
переміщення організацій».
Для прикладу створимо новий документ. Він
має дві закладки: «Працівники» та «Нарахування». Спочатку додаємо рядок з даними по працівнику на закладці «Працівники» (рисунок 1).
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Рисунок 1

У разі додавання рядка з даними автоматично
заповнюється інформація стосовно структурного
підрозділу (відділу), посади, а також кількості
ставок та графіка роботи. На рисунку 1 показано, що дані щодо структурного підрозділу (відділу), посади та ставки розділені на дві частини.
У верхній частині (де інформація наведена світлішим шрифтом) вказані дані щодо працівника
на момент дати документа, і вони недоступні для
редагування. У нижній частині за необхідності
може вноситися нова інформація.
Крім того, потрібно обов’язково вказати реквізит «З…» (четверта графа), тобто дату, з якої
буде введено відповідну подію. Нагадаємо, що
це може бути переведення, переміщення або
зміна графіка роботи, розмір та кількість зай
маних ставок, різні види нарахувань. Якщо цей
реквізит не буде заповнено, під час проведення
документа програма повідомить про помилку.
Також під час проведення документа програма
контролює такі моменти:
z zпрацівник, зазначений у документі,
не оформлений на роботу в організації, яка
вказана в ньому;
z zструктурний підрозділ (відділ) організації, куди переводиться працівник, не збігається
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з організацією, що вказана в документі (належність підрозділів до конкретної організації
було розглянуто раніше);
z zне вказано посади, на яку переводиться
працівник;
z zне зазначено нової кількості ставок;
z zне вказано графіка роботи.
Якщо деякі з цих реквізитів не змінюються, потрібно продублювати дані. Передусім
це стосується заповнення граф «Підрозділ»,
«Посада» та «Ставка». Якщо під час додавання
рядка з даними працівника не була заповнена
графа «Графік роботи», потрібно переглянути
коректність заповнення документа про прий
няття на роботу та внести інформацію щодо
графіка роботи в тих документах, в яких вона
не вказана.
У разі якщо в документі про прийняття
на роботу графік роботи вказано, потрібно
звернутися до регістру відомостей «Працівники організацій» і перевірити наявність
запису стосовно графіка роботи цього працівника. Записи до цього регістру утворюють не лише такі документи, як прийняття
на роботу, кадрове переміщення, звільнення тощо, а й такий специфічний документ,
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як «Коригування записів регістрів». Він дає
змогу ввести довільні записи до будь-яких
регістрів, і програма майже не контролює
правильності їх внесення, оскільки передбачається, що користувач, який створює
такий документ, усвідомлює свої дії. Але
людський фактор присутній завжди. Тому
якщо виникає помилка, потрібно перевірити, що саме призвело до цього.
Реквізит «Підстава переміщення» — це дані
довільної форми, тобто в цьому полі користувач вказує довільний текст. Цей реквізит
заповнюється лише в тому разі, якщо з працівником не було укладено трудового договору.
Тож якщо в картку працівника внесено дані
про трудовий договір, і при цьому заповнити
документ «Кадрове переміщення організацій»,
під час проведення такого документа програма повідомить про помилку, адже вона конт
ролює наявність заповненого номера договору
в картці співробітника. Також контролюється,
щоб дата, з якої діятиме кадрове переведен-

ня чи переміщення, була пізнішою, аніж дата
прийняття на роботу.
Якщо в налаштуваннях програми встановлено контроль за штатним розписом, вона проконтролює наявність вільних «ставок» у новому
структурному підрозділі (відділі), куди здійснюється переміщення чи переведення, і в разі
невідповідності даних повідомить про помилку.
Розглянемо закладку «Нарахування» документа «Кадрове переміщення організацій» (рису
нок 2). У разі додавання рядка з даними працівника програма автоматично заповнює інформацію
щодо нього на закладці «Нарахування». При цьому
для кожного працівника додаються дані про всі
актуальні нарахування на момент дати* документа
«Кадрове переміщення організацій».
На рисунку 2 бачимо, що закладка «Нарахування» має рядок «Дія». За замовчуванням вид
* Мається на увазі не дата створення документа, а саме дата
документа. Усі дані розраховуються станом на ту дату, яку
має документ, незалежно від того, коли він створюється.

Рисунок 2
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Рисунок 3

дії вказаний як «Не змінювати». Проте можливі
й інші варіанти:
z z«Почати»;
z z«Змінити»;
z z«Відмінити».
Дія «Не змінювати», як можна здогадатися,
ні на що не впливає. Але можна й тут припуститися помилки. Наприклад, потрібно змінити
розмір окладу працівника. Користувач значення
окладу змінив, проте не вказав подію як «Змінити», тому новий оклад згідно з програмою
не буде введено.
У разі додавання нового виду розрахунку
встановлюється дія «Почати».
Дія «Змінити» обирається в разі зміни
значення показника. Наприклад, у працівника оклад становив 6000 грн, а документом
«Кадрове переміщення організацій» встановлюється новий оклад у розмірі 7000 грн.
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У цьому разі вказуємо дію «Змінити», а в полі
значення показника зазначаємо, відповідно,
«7000 грн».
Що стосується дії «Відмінити», то вона створює запис з відповідною датою та значенням
«0» (нуль), тобто «нульове» значення для певного показника.
Після проведення документ створює записи по різних регістрах. Відомості про нові
дані за нарахуваннями містяться в регістрі відомостей «Планові нарахування працівників
організацій». Якщо в подальшому виникають
будь-які запитання стосовно правильних даних
щодо нарахувань працівника, потрібно переглянути записи саме в цьому регістрі відомостей.
Повернемося до закладки «Працівники»
та розглянемо її розширені можливості. Для
цього натиснемо на праву кнопку миші, тримаючи курсор на цій закладці, і в контекстному
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меню, що з’явилося, оберемо пункт «Налаш
тування списку» (він розташований унизу контекстного меню). Після вибору цього пункту
відкривається відповідна форма (рисунок 3),
на якій бачимо, що деякі пункти неактивні.
З реквізитами «По…» та «Нагадати» ми вже
стикалися під час розгляду роботи з документом
«Прийняття на роботу». Ці реквізити пов’язані
між собою та призначені для нагадування користувачу виконати ті чи інші дії (створити документи, які пов’язані з документом «Кадрове
переміщення організацій»).
Реквізит «Активний статус «Прийнято
на нове робоче місце» відповідає за певний
запис до регістру «Працівники організацій»
у разі проведення документа «Кадрове переміщення організацій». Програма не контролює
відповідність цього реквізиту в документах про
прийняття на роботу та кадрові переміщення,
тому цілком нормально сприймає ситуацію,
коли в документі про прийняття на роботу
не було відмічено прийняття на нове робоче
місце, а в кадровому переміщенні користувач
фіксує цей реквізит значенням «Так», тобто
ставить позначку поряд з цим реквізитом. Тож
ще раз нагадаємо, що в разі пошуку помилки щодо прийняття на роботу на нове робоче

місце слід звернутися до регістру відомостей
«Працівники організацій».
Розглянемо реквізит «Підвищення окладів»
(рисунок 4). Якщо на закладці «Нарахування» є
нарахування, в яких вказано «Зарахування відпрацьованого часу» і в документі «Кадрове переміщення організацій» зазначено підвищення
окладів, під час проведення такого документа
програма виконуватиме записи до регістру
відомостей «Коефіцієнти підвищення окладів»
стосовно таких нарахувань.
Зупинимося детальніше на правилах записів
до цього регістру. Для нарахування має бути
встановлена дія «Змінити». Новий розмір нарахування повинен бути вищий за попередній,
і при цьому «старий» розмір нарахування має
бути більший нуля. Коефіцієнт буде розраховано
як співвідношення нового і старого показника.
У подальшому дані регістру відомостей «Коефіцієнти підвищення окладів» використовуються під час розрахунку оплати за середнім
заробітком. Зауважимо, що під час роботи з документом «Кадрове переміщення організацій»
існує один важливий нюанс, який слід мати
на увазі: якщо працівник, вказаний у документі
на поточну дату (!), є звільненим, програма під
час проведення такого документа повідомить
Рисунок 4
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Рисунок 5

Рисунок 6

про це, але документ буде проведено. Чому
програма все ж таки проводить документ? Для
того, щоб користувач мав змогу вводити документи «заднім числом».
У документі «Кадрове переміщення організацій» на закладці «Працівники» є поле «Підбір»,
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яке відкриває для підбору в документ актуальний список працівників з видом договору «Трудовий договір» та з фільтром по організації, що
вказана в документі (рисунок 5).
На закладці «Нарахування» є поле «Групова
зміна». У разі натискання на нього відкривається
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Рисунок 7

форма, в якій можна встановити необхідні параметри для групової обробки даних документа
(рисунок 6).
Після встановлення необхідних значень потрібно натиснути на кнопку «Виконати». При
цьому по всіх рядках документа, які відповідають вказаному виду розрахунку, буде внесено

дані, які були вказані у формі групової зміни
нарахувань.
Форма групової зміни завжди відкривається з видом розрахунку «Оклад по днях»
(рисунок 6). За необхідності вид розрахунку
користувач може змінити (як і інші показники
в цій формі).

Рисунок 8

№ 11 (142) листопад 2018

83

1С для кадровика

Рисунок 9

Рисунок 10
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Рисунок 11

Рисунок 12

Розглянемо дії документа під час його проведення. По-перше, це записи до регістру накопичування «Зайняті штатні одиниці організацій». У разі
відсутності в документі дати закінчення, записи
будуть сформовані як вибуття із попереднього
структурного підрозділу (відділу), попередньої
посади та прибуття до нового структурного підрозділу (відділу), на нову посаду в кількості вказаних ставок у документі (рисунок 7).
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До речі, у конфігурації ЗУП друкована форма
українською мовою для руху документа за регістрами відсутня. Тому навіть якщо в налаштуваннях користувача виставлено, що мова друкованих
форм є українською, цього звіту згадане правило
не стосується. Тепер зазначимо дату закінчення
(31.07.2018) дії документа «Кадрове переміщення
організацій» (рисунок 8), перепроведемо його й
подивимось на рух цього документа (рисунок 9).
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На рисунку 9 бачимо дві пари записів.
Щоб їх зрозуміти, звернемося до регістру
«Зайняті штатні одиниці організацій». Для
цього в документі натискаємо на кнопку «Перейти» і в меню, що відкрилося, обираємо
пункт «Зайняті штатні одиниці організацій»
(рисунок 10).
Опишемо зображені на рисунку 10 дії
за допомогою прикладу. Працівник підприємства працює у відділі постачання. Документом кадрового переміщення його тимчасово
до 1 серпня 2018 р. переводять до відділу
збуту. Якщо в документі вказати, що кадрове
переміщення діє до 31 липня 2018 р., програма
зафіксує дві події: вибуття працівника з відділу
постачання та прибуття до відділу збуту датою
5 липня 2018 р. Оскільки ми вказали, що датою
закінчення кадрового переміщення є 31 липня
2018 р., то з 1 серпня 2018 р. працівник вибуває з відділу збуту та прибуває до відділу
постачання.
Якщо в документі було вказано «Нагадати», створюються записи до регістру відомостей «Заплановані кадрові зміни компанії»,
і у відповідний час у користувача з’явиться
завдання, яке нагадає створити документ
«Кадрове переміщення організацій». Утім,
якщо було вказано дату закінчення кадро-
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вого переміщення, не потрібно створювати
нагадування.
Записи до регістрів відомостей «Коефіцієнти
підвищення окладів» було розглянуто вище.
Щодо записів до регістру відомостей «Працівники організацій», то вони фіксують дату
та дані про працівника (рисунок 11).
Якщо змінювалися дані щодо нарахувань,
під час проведення документа буде сформовано
записи до регістру відомостей «Нарахування
працівників організацій» (рисунок 12).
З форми документа «Кадрове переміщення
організацій» можна роздрукувати наказ про переведення (кнопки «Форма П‑5» або «Друк»). Друкована форма є типовою, передбаченою наказом Міністерства статистики України «Про затвердження
типових форм первинного обліку» від 9 жовтня
1995 р. № 253*. Також до документа можна прикріпити необхідні файли та зображення — для
цього слід скористатися кнопкою «Файли».
Продовження в наступних номерах

* Згаданий наказ втратив чинність. І оскільки наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня
2008 р. № 489 форма наказу про переведення не передбачена, роздруковувати її з програми немає сенсу.
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ЗАКОНОДАВСТВО
88 Судова практика — доступно!
95 Офіційні роз’яснення

СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

Справа за позовом
про скасування постанови

про накладення штрафу
за приховані трудові
відносини
Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду
від 10 серпня 2018 р. № 804/2857/18

С

уд розглянув адміністративну справу
за позовом ТОВ до Головного управління Держпраці в Дніпропетровській
області (далі — управління Держпраці)
про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами, яка була винесена
начальником Головного управління Держпраці
та якою на ТОВ накладено штраф у розмірі
3 574 080,00 грн.
В обґрунтування адміністративного позову
позивач посилається на те, що між ТОВ та 32
фізичними особами були укладені цивільно-правові договори (далі — ЦПД) підряду,
за умовами яких виконавці — фізичні особи
зобов’язувалися виконати роботи в обсязі
та на умовах, передбачених цими договорами,
а замовник зобов’язувався прийняти та оплатити ці послуги. Згідно з підпунктом 1.3 зазначених договорів виконавець не підпорядковується
правилам внутрішнього трудового розпорядку
(далі — ПВТР), а сам організовує процес виконання робіт. Основною ознакою, яка відрізняє
трудові відносини від цивільно-правових, є
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те, що трудове законодавство регулює процес
трудової діяльності, її організації, а за цивільноправовим договором процес її організації залишається поза його межами, метою договору
є отримання певного результату.
Трудовий договір — це угода щодо здійснення та забезпечення трудової функції. Підрядник,
який виконує роботи згідно з ЦПД, на відміну
від працівника, який працює відповідно до трудового договору, не підпорядковується ПВТР,
він сам організовує свою роботу та виконує
її на власний ризик. Згідно з трудовим договором після закінчення виконання визначеного
завдання трудова діяльність не припиняється.
Предметом такого договору є праця працівника
в процесі виробництва, тоді як предметом ЦПД
є виконання стороною певного визначеного
обсягу робіт. Якщо фізичні особи не надавали замовнику трудових книжок, якщо вони
не входять до штату підприємства, не підлягають ПВТР, облік їх робочого часу замовником не ведеться, такі відносини відповідають
ознакам договору підряду. Підпунктом 2.1 угод
сторони погодили, що вартість робіт за ЦПД
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встановлюється сторонами в додаткових угодах
та фіксується в актах приймання-передавання
робіт. Підпунктом 1.6 угод сторони дійшли
згоди, що підрядник зобов’язаний виконати роботи в узгоджених сторонами обсягах і строки.
Також ТОВ вказав, що перевірка була проведена
поверхово, висновки, зроблені за її результатом,
хибні, а прийнята постанова про накладення
штрафу є протиправною та підлягає скасуванню.
Ухвалою окружного адміністративного суду
від 10 травня 2018 р. заява позивача про забезпечення адміністративного позову була
задоволена. Управління Держпраці направило
відзив на адміністративний позов, в якому заперечувало проти доводів адміністративного
позову, посилаючись на законність прийнятої
постанови, та просило відмовити в задоволенні
позовної заяви. В обґрунтування законності
прийнятої постанови про накладення штрафу
відповідач посилався на те, що в ході інспекційного відвідування встановлено, що на ТОВ
існують випадки укладання ЦПД, які мають
ознаки трудових договорів. Протягом 2017 р.
між ТОВ та 32 працівниками було укладено
договори про виконання робіт. Шляхом аналізу
наданих договорів підряду встановлено, що
зазначені в них послуги за КВЕД* мають постійний характер виконання, тобто їх можуть
виконувати лише штатні працівники, які пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань
з охорони праці. Неприпустимо оформляти
ЦПД на виконання небезпечних робіт. Тобто
йдеться про підміну трудових договорів цивільно-правовими. Таким чином, директор ТОВ
фактично допустив 32 працівників до роботи
без укладення трудових договорів, оформлених
наказом роботодавця.
* Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) — складова частина державної системи класифікації та кодування
техніко-економічної та соціальної інформації в Україні. Призначена для використання органами державного управління,
фінансовими органами та органами статистики.
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Ознакою, яка відрізняє трудові
відносини від цивільно-правових,
є те, що трудове законодавство
регулює процес трудової
діяльності, а за цивільно-правовим
договором процес її організації
залишається поза його межами,
метою договору є отримання
певного результату
ТОВ у відзиві стверджувало, що як суб’єкт
господарювання вправі було на власний розсуд організовувати власні статутні завдання,
в т. ч. з укладанням ЦПД з надання будь-яких
послуг чи виконання будь-яких робіт (у т. ч.
підвищеної небезпеки) із зазначеними в акті
інспекційного відвідування фізичними особами, за умови досягнення між ними такої домовленості. Виникнення, зміна чи припинення
відносин між позивачем та фізичними особами,
які залучалися ТОВ для виконання певних робіт, передусім були зумовлені не примусом,
а вільним волевиявленням обох сторін ЦПД.
Управління Держпраці надало суду заперечення на відповідь на відзив, в яких не погоджувалося з твердженнями позивача та зазначало, що ТОВ допустило до роботи 32 працівники
без укладення трудових договорів. Вказане
свідчить про недотримання позивачем вимог
частин першої та третьої статті 24 КЗпП. Позивач вчинив дії, спрямовані на приховування
трудових відносин, тому управління Держпраці
діяло в межах повноважень, передбачених законом.
Позивачем було подано заяву про зменшення розміру позовних вимог. Також від ТОВ
надійшли додаткові пояснення.
Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, встановив таке. Між
ТОВ (замовник) та фізичними особами — підрядниками було укладено ЦПД (договори підряду), додаткові угоди на виконання робіт, копії
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Підрядник не підпорядковується
правилам внутрішнього трудового
розпорядку замовника
яких містяться в матеріалах справи. Зі змісту
вказаних договорів вбачається, що за дорученням замовника підрядник зобов’язувався
на власний ризик виконати роботи в обсязі
та на умовах, передбачених договором та додатковими угодами до нього, а замовник
зобов’язувався прийняти та оплатити ці роботи.
Підрядник не підпорядковувався ПВТР замовника, а сам організовував процес виконання
робіт і був зобов’язаний виконати всі роботи
згідно із технічною документацією. Факт виконання відповідних робіт з боку підрядника
засвідчувався актами їх приймання-передавання, а факт оплати за виконані роботи — прибутковими та видатковими касовими ордерами,
чеками про зняття готівки, відомостями на виплату коштів.
За результатами інспекційного відвідування було складено акт та припис про усунення
виявлених порушень. Управлінням Держпраці
прийнято рішення щодо розгляду справи про
накладення на ТОВ штрафу. ТОВ направило
на адресу управління Держпраці зауваження на акт інспекційного відвідування. Начальником Головного управління Держпраці
було накладено на позивача штраф у розмірі
3 574 080,00 грн.
Процедуру проведення управліннями Держ
праці перевірки стану додержання законодавства про працю визначено Законом України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності»
від 5 квітня 2007 р. № 877-V (далі — Закон
№ 877) та Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства
про працю, затвердженим постановою КМУ
від 26 квітня 2017 р. № 295 (далі — Порядок
№ 295).
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Відповідно до пункту 2 Порядку № 295
державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних
інспектувань інспекторами праці. Інспекційні
відвідування проводяться, зокрема, за рішенням
керівника органу контролю з питань виявлення
неоформлених трудових відносин, прийнятим
за результатами аналізу інформації, отриманої
із засобів масової інформації, інших джерел,
доступ до яких не обмежений законодавством,
та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4–7
пункту 5 Порядку № 295 (пп. 3 п. 5 Порядку
№ 295). Згідно з пунктом 8 Порядку № 295
про проведення інспекційного відвідування
інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.
Про проведення інспекційного відвідування
з питань виявлення неоформлених трудових
відносин інспектор праці повідомляє об’єкту
відвідування або уповноваженій ним посадовій
особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке
повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.
Відповідно до пункту 11 Порядку № 295
інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього
повідомлення мають право, зокрема, під час
проведення інспекційних відвідувань з питань
виявлення неоформлених трудових відносин
за наявності підстав, визначених пунктом 5
цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину
доби з урахуванням вимог законодавства про
охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень
об’єкта відвідування, в яких використовується
наймана праця.
Згідно з нормами Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ)
діє принцип свободи договору. Відповідно
до статті 6 ЦКУ сторони мають право укласти
договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним
його засадам. Сторони мають право визначити
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в договорі, передбаченому актами цивільного
законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. У договорі сторони можуть
відступити від положень актів цивільного законодавства та врегулювати свої відносини
на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного
законодавства, якщо в цих актах прямо вказано
про це, а також у разі, якщо обов’язковість для
сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин
між сторонами.
Відповідно до частини першої статті 626
ЦКУ договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну
або припинення цивільних прав та обов’язків.
Статтею 627 ЦКУ передбачено, що згідно
зі статтею 6 цього Кодексу сторони є вільними
в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог
ЦКУ, інших актів цивільного законодавства,
звичаїв ділового обороту, вимог розумності
та справедливості.
Відповідачем не було надано доказів наявності законодавчо визначеної заборони
позивачу щодо укладення вищезазначених
договорів. Враховуючи викладене, суд не вбачав у діях позивача стосовно укладення з фізичними особами — підрядниками договорів
підряду порушення чинного законодавства
України.
Згідно з ЦПД факт надання послуг з боку
виконавця засвідчувався актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), які підписувалися сторонами після надання послуг та є
невід’ємною частиною цього договору. Відповідно до пункту 2.1 договору замовник
та підрядник встановлюють вартість виконання робіт за цим договором у додаткових
угодах та фіксують у актах передавання-приймання робіт. Ціна роботи була узгоджена
в додаткових угодах до договору та включала
відшкодування витрат підрядника та плату
за виконану роботу.
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Суд не вбачав у діях позивача
стосовно укладення з фізичними
особами — підрядниками договорів
підряду порушення чинного
законодавства України
Відповідно до статті 901 ЦКУ за договором
про надання послуг одна сторона (виконавець)
зобов’язується за завданням другої сторони
(замовника) надати послугу, яка споживається
в процесі вчинення певної дії або здійснення
певної діяльності, а замовник зобов’язується
оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо
інше не встановлено договором.
Враховуючи наведені норми, суд дійшов вис
новку, що сторони, підписавши ЦПД підряду,
дійшли згоди щодо всіх його істотних умов, які
не суперечать нормам чинного законодавства
України, що відображено у відповідних договорах.
На підтвердження виконання сторонами вищезазначених договорів позивачем надано суду акти
здачі-прийняття робіт, видаткові касові ордери.
Судом було досліджено: договори підряду,
додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, додатки до актів виконаних робіт, штатний розпис
підприємства-позивача за 2017 р., накази про
внесення змін до штатного розпису, індивідуальні
технічні завдання до договорів підряду, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки про зняття
готівки, відомості на виплату грошей за 2017 р.,
оборотно-сальдова відомість за 2017 р.
У статті 204 ЦКУ закріплено презумпцію
правомірності правочину, а це означає, що
вчинений правочин вважається правомірним,
тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов’язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.
Таким чином, у разі неспростування презумпції
правомірності договору всі права, набуті сторонами правочину за ним, повинні безперешкодно здійснюватися, а створені обов’язки
підлягають виконанню.
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Суд вважає, що накладення
відповідачем на позивача штрафу
в розмірі 3 574 080,00 грн не може
вважатися правомірним
Відповідно до статті 215 ЦКУ підставою недійсності правочину є недодержання в момент
вчинення правочину стороною (сторонами)
вимог. Недійсним є правочин, якщо його недійс
ність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину
недійсним судом не вимагається. Якщо недійс
ність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована
особа заперечує його дійсність на підставах,
встановлених законом, такий правочин може
бути визнаний судом недійсним (оспорюваний
правочин). Доказів наявності в ЦПД підряду
ознак нікчемних правочинів відповідачем суду
не надано, як і не надано доказів визнання судом цього договору недійсним.
Крім того, позивач надав суду податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених)
на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них
податків. Пунктом 11 Порядку № 295 визначено права інспекторів праці під час здійснення
інспекційних відвідувань, при цьому інспектори
праці не наділені повноваженнями тлумачити
на власний розсуд характер правовідносин між
сторонами ЦПД.
Таким чином, наведені інспектором в акті
від 6 березня 2018 р. № 15/4.1-11 твердження
не можуть бути підставою для висновків, що
правовідносини між ТОВ та фізичними особами
згідно з ЦПД не є відносинами цивільно-правового характеру. А дії позивача щодо укладення цих договорів не можуть бути розцінені
як фактичний допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору, що свідчить
про відсутність у діях позивача ознак порушення
частин першої та третьої статті 24 КЗпП.
Юридичні та фізичні особи — підприємці, які
використовують найману працю, несуть відпо-
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відальність у вигляді штрафу в разі фактичного
допуску працівника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи повний робочий
час, установлений на підприємстві, та виплати
заробітної плати (винагороди) без нарахування
та сплати ЄСВ та податків — у 30-кратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення.
Враховуючи викладене, а також встановивши під час судового засідання факт відсутності в діях позивача порушень частин першої
та третьої статті 24 та частини першої статті 21
КЗпП, суд вважає, що накладення відповідачем
на позивача штрафу в розмірі 3 574 080,00 грн
не може вважатися правомірним.
У своєму відзиві відповідач посилався на рішення Верховного Суду (далі — ВС) у справах
від 8 травня 2018 р. № 127/21595/16-ц та від
4 липня 2018 р. № 820/1432/18. Однак суд не міг
взяти до уваги та врахувати посилання представника відповідача на вищевказані постанови ВС, оскільки зазначені справи містять інші
фактичні обставини. Так, у справі від 8 травня
2018 р. № 127/21595/16-ц, що розглядалась ВС,
йшлося про встановлення факту перебування
в трудових відносинах між особою та фізичною
особою — підприємцем. У справі від 4 липня
2018 р. № 820/1432/17, що розглядалась ВС,
йшлося про укладення трудових угод з громадянами та укладення додаткових угод до них.
У вищевказаній постанові ВС зазначив, що
трудовий договір — це угода щодо здійснення
та забезпечення трудової функції. За трудовим
договором працівник зобов’язаний виконувати
не якусь індивідуально визначену роботу, а роботу із вказаної однієї або кількох професій,
спеціальностей, посади відповідної кваліфікації,
виконувати певну трудову функцію в діяльності
підприємства. Після закінчення виконання поставленого завдання трудова діяльність не при-
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пиняється. Предметом трудового договору є
праця працівника в процесі виробництва, тоді
як предметом ЦПД є виконання його стороною
певного визначеного обсягу робіт.
У межах таких правовідносин спірним є питання укладення саме ЦПД (договорів підряду),
їх тлумачення посадовими органами Держпраці.
Також суд зазначив, що жодних відомостей
щодо непогодження фізичних осіб з укладенням
ЦПД в акті інспекційного відвідування не було
зазначено, пояснення від фізичних осіб не бралися. На підставі цього суд дійшов висновку, що
вказані договори укладено за вільним волевиявленням на розсуд сторін і погоджені ними.
Чинне законодавство не містить обов’язкових
приписів, у яких випадках сторони зобов’язані
укладати трудові договори, а в яких ЦПД (угоди) на виконання певних робіт, тому вважає, що
сторони договору (роботодавець та працівник)
вільні у своєму виборі щодо форми оформлення відносин і на свій розсуд вправі визначати
вид такого договору. При цьому слід зазначити, що зобов’язати підприємство та фізичну
особу укласти трудовий договір, коли між ними
фактично існують відносини іншого характеру, або ж визнати існуючий між ними договір
недійсним не входить до компетенції органів
Держпраці.
Положеннями статті 18 Закону України «Про
охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694XII (далі — Закон № 2694) передбачено, що
до роботи не допускаються працівники, у т. ч.
посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Згідно зі статтею 1 Закону № 2694 працівник — це виключно та особа, яка працює на підприємстві та виконує обов’язки або функції
згідно з трудовим договором (контрактом).
Оскільки фізичні особи залучалися ТОВ до виконання робіт на підставі ЦПД, а не трудових
договорів, вони відповідно до статті 1 Закону
№ 2694 не вважалися працівниками, а тому
на них не розповсюджувалися положення статей 18 та 21 вказаного Закону.
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Зобов’язати підприємство
та фізичну особу укласти
трудовий договір, коли між ними
фактично існують відносини
іншого характеру, або ж визнати
існуючий між ними договір
недійсним не входить
до компетенції органів Держпраці
Відповідачем у справі як суб’єктом владних
повноважень не виконано покладеного на нього
обов’язку щодо доказування правомірності
прийняття оскаржуваної постанови.
З огляду на викладене суд вважає, що оскаржувана постанова є необґрунтованою, прийнятою не відповідно до норм чинного законодавства, у зв’язку із чим суд дійшов висновку про
її протиправність та скасування. Таким чином,
позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню.
Суд вирішив:
z zпозов ТОВ до управління Держпраці задовольнити повністю;
z zвизнати протиправною та скасувати постанову про накладення штрафу в розмірі
3 574 080 грн (три мільйони п’ятсот сімдесят
чотири тисячі вісімдесят гривень);
z zстягнути за рахунок бюджетних асигнувань управління Держпраці судовий збір
в розмірі 53 611,20 грн (п’ятдесят три тисячі
шістсот одинадцять гривень 20 коп.).

Правовий коментар
Розглянуте рішення є дуже важливим та показовим, адже предметом спору стало визнання
незаконним накладення штрафу за так звані
«приховані трудові відносини» у зв’язку з укладенням ЦПД, а саме через підміну трудових
відносин цивільно-правовими. Нагадаємо, що
згідно зі статтею 265 КЗпП підставою для на-
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Підставою для накладення
на роботодавця однієї
з «найстрашніших» санкцій є
фактичний допуск працівника
до роботи без оформлення
трудового договору (контракту),
адже за це передбачений штраф
у 30-кратному розмірі
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно
порушення
кладення на роботодавця однієї з «найстрашніших» санкцій є фактичний допуск працівника
до роботи без оформлення трудового договору
(контракту), адже за це передбачений штраф
у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення.
З фабули справи бачимо, що роботодавець
уклав ЦПД з 32 фізичними особами, а отже,
інспектори наклали штраф за приховані трудові відносини (підміну трудових договорів цивільно-правовими) за кожну особу, відповідно

94

сума штрафу склала кілька мільйонів гривень.
І, нарешті, є обґрунтоване рішення Окружного апеляційного суду (сподіваємося, що ВС
його не скасує), що підприємства, установи,
організації мають право укладати з фізичними
особами ЦПД і не боятися штрафних санкцій.
Але за умови, якщо ЦПД не вважатимуться
трудовими угодами та відповідатимуть нормам цивільного, а не трудового права. Тому
щоб уникнути величезних штрафів, наведемо
основні поняття, яких необхідно уникати під час
укладення ЦПД. Отже, в ЦПД не слід вживати
поняття, що характерні лише для трудових
договорів, зокрема:
z zтрудова угода;
z zзаробітна плата;
z zштатний розпис;
z zправила внутрішнього трудового розпорядку;
z zпосадова інструкція;
z zробочий час;
z zвідпустка;
z zстаж;
z zдисциплінарна відповідальність;
z zдогана;
z zзвільнення.
Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу
«Кадровик України»
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Роз’яснення
Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України працівником є фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим
договором (контрактом) відповідно до закону.
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу
на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Відповідно до статті 24 КЗпП
працівник може бути допущений до роботи після укладення трудового договору, оформленого
наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення органів
Державної фіскальної служби.
Практика студентів вищих навчальних закладів
Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджений
наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. Практика студентів є невід’ємною
складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і передбачає
безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу
практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів.
За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 % часу відводиться
на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики. Під час практики в період роботи
на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами (учнями) зберігається
право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.
Таким чином, у разі проходження практики студентами вищих навчальних закладів без зарахування їх на штатні посади трудові відносини між практикантом і підприємством, установою,
організацією не виникають. У разі зарахування студента на штатну посаду з ним укладається
трудовий договір шляхом оформлення наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого
ним органу, та з повідомленням органів Державної фіскальної служби.
Практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів
Відповідно до статті 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» підприємства, установи, організації (далі — підприємств) незалежно від форм власності надають учням, слухачам
професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі дільниці для
проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.
Керівники підприємств несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату
праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки
та виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами
договорів про навчально-виробничу практику. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних
закладів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві виконують роботи
відповідно до навчальних планів і програм.
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Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затверджений постановою КМУ
від 7 червня 1999 р. № 992 (далі — Порядок № 992). Відповідно до цього Порядку підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам професійнотехнічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження
виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними
навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Учні, слухачі професійнотехнічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу
(списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються.
Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 р.
№ 419, передбачено, що за виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої
практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із професійно-технічними начальними закладами (далі — ПТНЗ) договорів
про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт.
Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50 % заробітної плати за проходження виробничого навчання
та виробничої практики. Інші 50 % заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання
та виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення
його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів,
проведення культурно-масової й фізкультурно-спортивної роботи.
Таким чином, трудові договори із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої
практики не укладаються, підстави для повідомлення Державної фіскальної служби відсутні.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Роз’яснення щодо заповнення заяви-розрахунку
для надання матеріального забезпечення
1. Заповнення лицьового боку заяви-розрахунку
«Найменування страхувальника» повинно відповідати даним, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та запов
нюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Вимог до написання найменування
юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу
юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України
від 5 березня 2012 р. № 368/5.
Скорочене найменування може використовуватися юридичною особою на рівні із повним
у разі його затвердження установчими документами та внесенням відповідного запису до єдиного
державного реєстру.
«Місцезнаходження» заповнюється відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15 травня
2003 р. № 755 (далі — Закон № 755).
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Місцезнаходженням страхувальника вважається таке, що зазначено у виписці з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
«Код за ЄДРПОУ» (реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
заповнюється відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників» від 24 листопада 2014 р. № 1162, в тому
числі щодо відокремлених структурних підрозділів страхувальника.
«Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного
казначейства України» (відкритий відповідно до ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105). Порядок відкриття банками
поточних і вкладних (депозитних) рахунків клієнтам у національній та іноземних валютах регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від
12 листопада 2003 р. № 492 (далі — Інструкція). Постановою правління Національного банку
України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» від 11 вересня 2017 р. № 89 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку
банків України. Згідно з Інструкцією до поточних рахунків належать рахунки за спеціальними
режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України
або актами КМУ. Особливості правового режиму використання окремого рахунку, визначені
Законом, передбачаються в договорі банківського рахунку.
Банк відкриває окремий рахунок юридичній особі, в тому числі небанківській фінансовій
установі, та фізичній особі — підприємцю за балансовим рахунком 2604 «Цільові кошти
на вимогу суб’єктів господарювання», а окремий рахунок приватному нотаріусу або адвокату,
який відповідно до Закону є роботодавцем, — за балансовим рахунком 2620 «Кошти на вимогу
фізичних осіб».
Рахунки в Державному казначействі відкриваються відповідно до наказу МФУ «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної
казначейської служби України» від 22 червня 2012 р. № 758 та наказу ДКСУ «Про затвердження
Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської
служби України» від 27 грудня 2013 р. № 217. У ДКСУ відкриваються такі рахунки: небюджетні
рахунки розпорядників бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів за операціями, що
не відносяться до операцій з виконання бюджетів, відкриваються за балансовим рахунком
3711; рахунки фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
відкриваються за балансовим рахунком 3717.
Для органів Пенсійного фонду України, банків, підприємств та установ Національного банку
України тощо визначені особливості відкриття окремих рахунків для зарахування страхових коштів.
2. Заповнення зворотного боку заяви-розрахунку
Рядок 1 колонки 3 та 4 — заповнюється загальна кількість календарних днів тимчасової
непрацездатності, у тому числі догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (за винятком
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днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів страхувальника), та загальна
сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду.
Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної
з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом
застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності, за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК)
інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).
Слід враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною
або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.
Рядок 1.1 колонки 3 та 4 — заповнюється кількість днів тимчасової непрацездатності тих
застрахованих осіб, які скористались пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС та відповідно сума,
на яку збільшено розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Допомога, яка виплачується на пільгових умовах, передбачена частиною першою статті 24 та частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105), пунктом 16 частини першої
статті 20 та пунктом 2 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796
(далі — Закон № 796).
Постраждалі внаслідок ЧАЕС, які мають право на 100 % компенсації втраченого заробітку
у зв’язку із наявністю стажу більше 8 років, не вважаються такими, що скористалися пільгою, крім
випадків санаторно-курортного лікування та здійснення догляду за хворою дитиною більше 14 днів.
У разі якщо постраждалі внаслідок ЧАЕС, які мають право на 100 % компенсації втраченого
заробітку відповідно до Закону № 796, однак є підстави для застосування частини четвертої статті 19
Закону № 1105, то слід виплачувати допомогу без урахування обмеження, передбаченого зазначеною
статтею, та враховувати, що така особа скористалась пільгою як постраждала внаслідок ЧАЕС.
Рядок 2 колонки 3 та 4 — заповнюється кількість календарних днів відпустки по вагітності
та пологах та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів
Фонду.
Слід врахувати, що сума допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи не може
бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час
настання страхового випадку відповідно до Закону № 1105 та Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Рядок 2.1. колонки 3 та 4 — заповнюється кількість днів, на яку збільшено загальну тривалість
відпустки по вагітності та пологах та відповідно сума, на яку збільшено розмір допомоги по вагітності та пологах жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1-3
категорії.
Рядок 7 «Всього» підсумовує лише колонку 4 «Сума (в гривнях з копійками)» і лише по рядках
1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. Заповнення додатків до заяви-розрахунку
Додаток 1.1.
Колонка 2–5 — заповнюються дані по застрахованій особі, якій надається матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду.
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Колонка 6 — Основне місце роботи — 1; сумісництво — 2; ФОП — 3; ЦПХ — 4.
Необхідно обирати лише один із кодів видів зайнятості. Поняття основного місця роботи
та сумісництва використовуються в розумінні КЗпП.
ФОП — 3, зазначаються фізичні особи — підприємці (особисто) та фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно.
Колонки 7–12 — заповнюються дані зазначені на лицьовому боці листка непрацездатності.
Колонки 13 та 15 — заповнюється загальна кількість днів та сума, які підлягають оплаті.
Колонки 14 та 16 — заповнюється кількість днів та сума, які підлягають оплаті за рахунок
коштів Фонду.
Рішення щодо призначення матеріального забезпечення, зокрема кількості днів, які підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду, приймається комісією (уповноваженим) із соціального
страхування.
Колонки 17–19 заповнюються у разі замовлення коштів на матеріальне забезпечення осіб,
постраждалих внаслідок ЧАЕС. Колонки заповнюються за принципом, описаним для зворотного
боку заяви-розрахунку, в залежності від виду матеріального забезпечення (тимчасова непрацездатність, вагітність і пологи).
У разі заповнення колонок 17–18, обов’язково заповнюється колонка 19, де зазначається
серія та номер (або номер) посвідчення.
25 липня 2018 р. набула чинності постанова КМУ «Деякі питання видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» від 11 липня
2018 р. № 551, в якій дозволяється до 1 січня 2019 р. використовувати для видачі громадянам усіх
категорій, визначених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», раніше виготовлені бланки посвідчень за зразками,
затвердженими постановами КМУ «Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 25 серпня 1992 р. № 501, «Про затвердження Порядку
видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20 січня
1997 р. № 51.
Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку із причинами непрацездатності 1 — загальне
захворювання та 3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС, якщо листок непрацездатності
виданий особі, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи.
Колонка 17 — заповнюється кількість днів, які обраховуються, починаючи із 6 дня непрацездатності.
Колонка 18 — заповнюється сума, на яку збільшено розмір допомоги, починаючи з 6 дня
непрацездатності, у зв’язку із застосуванням пільги по страховому стажу у вигляді виплати компенсації 100 % заробітної плати для осіб, які мають страховий стаж менше 8 років.
Наприклад, без пільг нарахувати допомогу по листку непрацездатності необхідно в розмірі
70 %, у зв’язку з наявністю пільг нараховується допомога в розмірі 100 %. Різниця в розмірі 30 %
нарахованої суми допомоги за рахунок коштів Фонду підлягає відображенню в колонці 18. При
цьому кількість днів, зазначених у колонках 14 і 17, повинна збігатися.
Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку із причиною непрацездатності 10 — догляд,
якщо листок непрацездатності виданий одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає
хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи.
Пунктом 2 статті 30 Закону № 796 передбачено: виплата допомоги по тимчасовій непраце
здатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років — у розмірі 100 % середньої заробітної
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плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторнокурортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду
батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я, в якому дитина лікується чи
перебуває на диспансерному обліку.
У такому випадку, необхідно враховувати таке.
Колонка 17 — заповнюється загальна кількість днів догляду.
Колонка 18 — заповнюється сума, яка вираховується як різниця між всією фактично нарахованою допомогою за всі дні догляду у вигляді 100 % компенсації заробітної плати та сумою
допомоги, нарахованою за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50,
60, 70 %). При цьому кількість днів, зазначених у колонках 14 і 17, повинна збігатися.
У разі якщо в особи, яка здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла
від Чорнобильської катастрофи, загальний страховий стаж більше 8 років, то заповнюється так:
— колонка 17 — кількість днів догляду, що перевищують 14;
— колонка 18 — повна сума допомоги за дні, що перевищують 14.
Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку із причиною непрацездатності 7 — санаторно-курортне лікування, якщо листок непрацездатності виданий застрахованій особі, віднесеній
до 1 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
Пунктом 16 статті 20 Закону № 796 передбачено: одержання листка непрацездатності на весь
період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду
туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того,
ким і за чий рахунок видано путівку.
Колонка 17 — заповнюється загальна кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди й назад (кількість днів, зазначених у колонках 13, 14 і 17, повинна
збігатися).
Колонка 18 — заповнюється вся сума допомоги (сума допомоги, зазначених у колонках 15,
16 і 18, повинна збігатися).
Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку із причиною непрацездатності 8 — допомога по вагітності та пологах, якщо листок непрацездатності виданий жінкам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У колонках 17 та 18 потрібно відобразити різницю в кількості днів та суми допомоги (нарахованої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною
відпусткою, наданою на пільгових умовах, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи і віднесені до 1–3 категорій (180 днів – 126 днів = 54 дні та суму допомоги за 54 дні).
Колонка 20 заповнюється за наявності відповідного запису в листку непрацездатності
з метою попередження необґрунтованих витрат Фонду у випадках несвоєчасного направлення
застрахованих осіб на МСЕК (відповідно до норм Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13 листопада
2001 р. № 455).
Направлення хворого для огляду до МСЕК здійснюють ЛКК лікувально-профілактичних
закладів за місцем проживання або лікування за наявності стійкого чи необоротного характеру
захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох
місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців
у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців,
а при захворюванні на туберкульоз — протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності.
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Колонка 21 заповнюється з метою контролю відповідності нарахованого матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності розміру допомоги, що визначається у відсотках залежно
від страхового стажу, відповідно до статті 24 Закону № 1105.
Відомості, що використовуються для заповнення цієї колонки, передбачені Положенням про
реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 р. № 10-1
(у редакції постанови ПФУ від 27 березня 2018 р № 8-1):
— додаток 4 «Форма ОК‑5»;
— додаток 5 «Форма ОК‑7»;
— додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж».
Слід зазначити, що з 1 січня 2016 р. відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників єдиного внеску
запроваджено однакову ставку єдиного внеску в розмірі 22 %.
У зв’язку із зазначеним до частини четвертої статті 21 Закону № 1105 внесено зміни, відповідно до яких до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою праце
здатності прирівнюються всі періоди, протягом яких за особу сплачувався єдиний внесок, які
також включаються до стажу для пенсійного страхування. Тому починаючи з 1 січня 2016 р.
періоди, що зараховуються до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та за пенсійним страхуванням, є однаковими (зазначено в листі Мінсоцполітики
«Про розгляд звернення» від 27 квітня 2018 р. № 613/0/51-18/218).
Колонка 21 заповнюється у повних місяцях, без заокруглення.
Крім того, якщо загальний страховий стаж застрахованої особи становить 8 повних років
і більше, то до колонки 21 вноситься запис «96».
Якщо загальний страховий стаж становить менше, наприклад, 3 роки 2 місяці та 15 днів,
то вноситься запис «38».
Страхувальникам надається інформація із Реєстру застрахованих осіб про застрахованих
осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, за період перебування
особи у трудових відносинах із страхувальником, а також відомості про страховий стаж цих
застрахованих осіб, необхідні для призначення соціальних виплат.
Колонка 22 заповнюється з метою контролю за виконанням норм пункту 29 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ
від 26 вересня 2001 р. № 1266, а також частини четвертої статті 19 Закону № 1105.
Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:
ТП = Св ÷ В
Після розрахунку коефіцієнт становить значення від 0,01 до 0,99 та зараховується як не повний
місяць страхового стажу. Якщо декілька таких місяців у 12 місяцях, то необхідно просумувати
визначені коефіцієнти страхового стажу.
4. Заповнення додатка 2 «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам»
Вимоги до заповнення обов’язкових реквізитів повідомлення аналогічні заповненню лицьового
боку самої заяви-розрахунку.
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Сума, зазначена в повідомленні, повинна бути вказана з урахуванням обов’язкових платежів,
які були сплачені з отриманої суми фінансування матеріального забезпечення (сума застрахованій
особі + податки).
У разі якщо частина суми по заяві-розрахунку не була виплачена страхувальником застрахованій
особі (тривала хвороба, відрядження або з інших причин), в результаті чого сума профінансованих витрат не збігається з виплаченою застрахованим особам, ці суми можуть бути віднесені
на рахунок депонентів, про що страхувальнику необхідно зробити примітку в «Повідомленні про
виплату коштів застрахованим особам». Після виплати відповідної суми страхувальник надсилає
додаткове повідомлення.
У разі зміни місця реєстрації в проміжку часу від моменту подачі заяви-розрахунку до моменту
надсилання повідомлення про виплату, такий страхувальник має право подавати повідомлення
за новим місцем реєстрації.
Таким чином, передбачена можливість подачі повідомлення про виплату страхових коштів
застрахованим особам за новим місцем реєстрації страхувальника, а також відповідно можливість співставлення такого повідомлення із самою заявою-розрахунком цього страхувальника.
У разі якщо згідно із заявою-розрахунком фінансувалась за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України допомога на поховання згідно з додатком 1.2, то в повідомленні зазначається:
— у колонках «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний
номер)» — відомості про отримувача допомоги;
— у колонках «Дані листка непрацездатності»: «Серія» та «Номер» — реквізити свідоцтва про
смерть. У колонці «Серія» зазначаються букви без символу «–», «Номер» — відповідні 6 цифр
номеру свідоцтва про смерть.
У разі якщо згідно із заявою-розрахунком здійснювалось відшкодування вартості поховання
потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування України згідно з додатком 1.5, то повідомлення за цим видом виплат не надсилається.
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«Чим різноманітніша
компанія, тим кращі

перспективи вона має»

Юрій Демкович очолив відділ управління персоналом
у Nestle Україна після 15 років роботи за кордоном, де він
займався аудитом у багатьох країнах світу, відкривав
представництво Nestle в Замбії та керував
представництвом Nestle у Молдові. В інтерв’ю він
розповідає про те, як компанія справляється з нестачею
кваліфікованих спеціалістів на ринку України, які
інструменти мотивації застосовує та про те, як оцінюється
потенціал працівників

«Кадровик України»: Юрію, розкажіть
про вашу кар’єру в HR та роль у Nestle
Україна.

Юрій Демкович: Я працюю в Nestle з 2002 р.,

а безпосередньо у відділі управління персоналом —
з 2015-го. До цього займався внутрішнім аудитом
в Nestle, тому багато подорожував, відвідав близько 30 країн, в яких проводив аудити абсолютно
різних процесів, у тому числі роботи з персоналом.
Після цього я три роки працював у Молдові керівником представництва Nestle, де також займався
HR-питаннями, оскільки окремої функції HR там
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не було. Наступним етапом кар’єри було відкриття
нового офісу компанії в Замбії. Це було дуже цікаво, корисно й повчально. Такий досвід допомагає
усвідомити, що, по-перше, потрібно бути готовим
до того, що всі ми різні й з усіма потрібно знаходити спільну мову, щоб працювати ефективно.
А по-друге, у нас мають бути спільні цілі й ми всі
маємо однаково розуміти, як їх досягатимемо.
Це запорука успіху.
Потім я мав ще одне завдання в Африці,
після якого в 2015 році повернувся в Україну
та обійняв посаду керівника відділу управління
персоналом.

Кадровик України

ІНТЕРВ’Ю

Наш загальний підхід —
Моя перша освіта — мені, особливо в невеликих
працювати
в медіані ринку
неджмент. У 1990-ті якщо
містах. Якщо там 50 %
слово «менеджмент» було
населення поїде на сезонз оплати праці та мотивувати
написано в дипломі — це бу
працівників не лише заробітною ні роботи до інших країн,
ло круто, всі хотіли вчитися
це може серйозно вплинуплатою, а й низкою інших
на менеджерів. Тож пірати на стабільність виробфакторів, які впливають
міду Маслоу я вчив. Друничого процесу. У нас три
на зацікавленість людей
га моя освіта — економіка
фабрики в Україні, і в деякі
працювати в обраній компанії
та фінанси.
моменти нам доводилоЗа останні три роки було
ся приймати незвичні для
багато можливостей і нанас рішення для того, щоб
вчитися чомусь новому,
упевнитись, що наші виі привнести своє бачення до цієї функції. Мені зда- робничі й операційні процеси не зупиняться й
ється, саме тому й було прийнято таке рішення: працюватимуть у стандартному режимі.
взяти на цю посаду людину, яка не має профільної
освіти та досвіду безпосередньо в HR, але має до- «Кадровик»: Які саме це були рішення?
свід роботи в бізнесі, для того щоб максимально
наблизити HR до інших функцій і разом зосереди Юрій: Уже всім зрозуміло, що стандартний підхід
тися на досягненні основних цілей бізнесу.
до перегляду заробітних плат, який передбачає
Наша перевага в тому, що ми є частиною між- вивчення ринку та прийняття відповідних рішень
народної компанії, яка має передовий та структу- протягом шести місяців, зараз не працює. Динаміка
рований підхід до всіх HR-процесів. Саме зараз ми заробітних плат на сьогодні є значно швидшою.
в процесі впровадження великого й цікавого про- З іншого боку, діапазон зарплат на одній позиції
екту, пов’язаного із запровадженням змін у роботі може бути дуже великим. Тому насамперед ми наHR-функції, визначенням її місця в межах органі- магаємось глибоко проаналізувати зарплати в тих
зації. Ми переглядаємо роль лінійних керівників, регіонах, де ми працюємо, і на тих посадах, які
їх відповідальність щодо розвитку персоналу, те, нас цікавлять. Наш загальний підхід — працювати
як працівники самостійно впливають на свій роз- в медіані ринку з оплати праці та мотивувати правиток, на переходи на інші позиції та як у цьому цівників не лише заробітною платою, а й низкою
допомагає HR.
інших факторів, які впливають на зацікавленість
людей працювати в обраній компанії.

«Кадровик»: Які проблеми є найактуальнішими на сьогодні?

Юрій: Якщо говорити про попередні два роки

й поточний період — це прискорення міграції.
З одного боку, міграція ніколи не буває односторонньою: навіть якщо спочатку є великий відтік,
потім частина людей повертається. Але в короткотерміновій перспективі відтік більший, ніж притік,
і це негативно впливає на підприємства в Украї-
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«Кадровик»: Які інструменти мотивації
персоналу ви застосовуєте?

Юрій: Що стосується основних принципів оплати

праці, то, з одного боку, ми орієнтуємось на медіану ринку, а з другого, працюємо над тим, щоб
рівень заробітних плат чи бонусів корелював із показниками роботи конкретного працівника. При
цьому ці показники не лише кількісні, а й якісні.
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Оцінка потенціалу працівників.
Вона впливає безпосередньо
на інвестиції в розвиток
і навчання тих чи інших
працівників. Раніше ця інформація
не повідомлялася людині, але
зараз ми працюємо над тим, щоб
така інформація була
доступнішою і правильно
сприймалась

Тобто не лише чого досягнув працівник, а й як саме
він це зробив, і наскільки
це відповідає базовим вимогам нашої компанії щодо
поведінкових характеристик і культури.
У системі мотивації
крім заробітної плати ми
використовуємо ряд інших важелів. Це система
бонусів, яка також має свої
відмінності між підрозділами, які безпосередньо
беруть участь у продажах, та іншими працівниками.
У продажах відсоток бонусів є вищим і короткотерміновим — квартальний або місячний. Для
інших працівників застосовуються, як правило,
річні показники.
Крім цього, існує набір певних пільг, і він
суттєво розширився за останні роки. Базовим є
страхування здоров’я, страхування від настання
критичних захворювань та страхування життя.
Крім того, ми пропонуємо харчування працівників: залежно від локації це може бути один раз
на день або кілька разів. У нас є великий центр,
Nestle Business Services Center Lviv, який надає
низку послуг представництвам Nestle в інших
країнах. У ньому працює близько 1200 осіб. Їх
середній вік становить близько 30 років, і побажання цих працівників суттєво відрізняються від
побажань колег з інших локацій, де середній вік,
скажімо, ближчий до 40 років. І такі нестандартні
речі, як корпоративна участь у масових заходах,
наприклад, забігах, або у волонтерських проектах,
також розглядаються нашою компанією як складова мотивації.
Що стосується кар’єрного зростання та особистого розвитку, то для певних вікових категорій
можливість бачити себе на вищій посаді через
2-3 роки та просуватися кар’єрними сходами —
це важливіше, ніж рівень зарплати.
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Для управління мотивацією та кар’єрним зростанням
працівників ми проводимо їх
оцінку, застосовуючи наші
структуровані й чіткі інструменти. Ми оцінюємо не лише
те, чи було досягнуто цілей,
а й поведінкові характеристики, які для нас також важливі. Крім цього, оцінюємо
потенціал працівників за спеціальною методикою.

«Кадровик»: Розкажіть про найцікавіші
HR-проекти.

Юрій: Найбільш ґрунтовний і великий проект має

внутрішню назву H2R — hire to retire. Він включає
не стільки HR як такий, а весь шлях, який людина
проходить у компанії від прийняття на роботу
і до виходу на пенсію. В основному в проекті задіяний відділ управління персоналом, але в його
рамках велика роль також відводиться лінійним
керівникам. А відділ управління персоналом, в якому раніше було багато закритої інформації, став
відкритішим.
Процес перегляду заробітної плати став прозорішим, ми розповідаємо працівникам, як він
відбувається, чому ті чи інші працівники отримують підвищення, і в цьому процесі задіяні наші
лінійні керівники. Рішення приймаються не однією людиною і не ґрунтуються на особистих
преференціях.
Одним з проектів, про який я вже згадував,
є оцінка потенціалу працівників. Вона впливає
безпосередньо на інвестиції в розвиток і навчання тих чи інших працівників. Раніше ця інформація не повідомлялася людині, але зараз
ми працюємо над тим, щоб така інформація
була доступнішою і правильно сприймалась.
Адже низький потенціал необов’язково означає
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Розуміння того, які компетенції Для керівників розроблено
щось погане. Якщо людипотрібні на певній посаді, дає
на все життя мріяла про
низку тренінгів і лекцій про
якусь посаду і обійнявши
те, як допомагати людям
змогу створювати плани
її почувається комфортно
впоратися зі змінами.
з розвитку, які є чіткими
й не бажає рухатися далі,
У деяких випадках прата вимірюваними й дають нам
її потенціал може бути
цівник сам має бачення
можливість приймати рішення,
оцінений як нижчий, але
того, в якому напрямку він
коли людина готова до нової
це абсолютно не ознахоче розвиватися, але й кепосади
чає, що вона погано прарівник може запропонувати
цює на своїй сьогоднішній
неочікуваний кар’єрний попосаді.
ворот, який може зацікавиЗ іншого боку, працівти працівника. Розуміння
ник може показувати очікувані, втім не виняткові, того, які компетенції потрібні на певній посаді, дає
результати на тій чи іншій ділянці, що може бути змогу створювати плани з розвитку, які є чіткими
пов’язано з різними факторами. Але якщо за на- та вимірюваними й дають нам можливість приймашою методикою ми оцінюємо такого працівника ти рішення, коли людина готова до нової посади,
як високопотенційного, тоді розглядаємо можли- враховуючи не тільки набуті знання й компетенції,
вість запропонувати йому обійняти іншу посаду — а й поведінкові характеристики.
вищу або в іншому напрямку.
Цей проект впроваджується за допомогою ІТОцінка потенціалу повідомляється працівнику, технологій. Ми працюємо з німецькою системою
і це впливає на плани його особистого розвитку, які SAP, яка дає змогу виконувати менеджмент усіх
він може обговорити зі своїм керівником. Якщо, процесів компанії. У цій системі є розділи, прискажімо, хтось зацікавлений тільки в HR і не ба- свячені управлінню персоналом: починаючи від
чить себе на будь-яких інших посадах, то він може особистих даних працівника й закінчуючи інфорпрацювати над підвищенням своїх компетенцій мацією про показники роботи за останні роки,
у цьому відділі. Якщо ж людина бачить себе в ін- плани розвитку, опис компетенцій, які потрібні
шому відділі, то вона може пройти певне навчання, на певній посаді.
відвідати тренінги, ознайомитись із діяльністю
того чи іншого відділу та обрати напрям свого «Кадровик»: Чи залежить потенціал
працівників від їх віку та стажу роботи?
подальшого розвитку в компанії.

«Кадровик»: Як ви повідомляєте працівникам про їх високий чи низький потенціал?

Юрій: Це обов’язок безпосереднього керівника.

Ми надаємо в цьому питанні підтримку, є певні інструкції, як проводити такі бесіди, як діяти,
якщо працівник дуже емоційно сприймає оцінку.
Звісно, це не виглядає як «твій потенціал низький/
високий». Обговорюються можливості, наступні
кроки працівника в компанії, надається підтримка.
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Побутує думка, що молоді працівники
більш гнучкі й готові до розвитку.

Юрій: Ми іноді називаємо себе «компанія і». Нам

важливі і прибутковість, і обсяг продажів, драйв
і досвід, нам важливо працювати і з 18-річними
і з 58-річними. Це глобальний напрямок компанії. Ми свідомо працюємо над тим, щоб бути
максимально різносторонніми та різноманітними
у своєму складі працівників. Йдеться не тільки
про національність, а й про стать, рівень освіти
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Для будь-якої посади однією

та інші характеристики.
Звісно, є реалії: на деякі
з ключових якостей є готовність
Для мене було б великою
посади
на виробництві задо змін і до створення
прикрістю дізнатися, що
кон забороняє приймати
максимально ефективних
в якихось відділах нажінок. Тому ми добираєпроцесів
у тих умовах, в яких ти мо на ці посади чоловіків.
шої компанії упереджено
перебуваєш
ставляться до працівниХоча і тут намагаємось
ків, яким за 40 років, або,
максимально уникати танаприклад, до тих, у кого
ких випадків, і в цьому
невеликий зріст. Це непридопомагає автоматизація
пустимо й не відповідає нашій культурі.
виробництва, за якої суттєво знижується фізичне
Глобальними незалежними дослідженнями навантаження.
доведено, що чим компанія різноманітніша, тим
кращі перспективи вона має. В Nestle Україна пра- «Кадровик»: Які якості та навики ви
цює понад 5000 людей. Усі вони з різних куточків вважаєте ключовими для HR?
України та інших країн світу, з різним досвідом
роботи та стажем, різного віку, статі та соціального Юрій: HR у нашій компанії побудований за таким
рівня, проте кожен з них поділяє цінності нашої принципом: у нас є HR-бізнес-партнери та центри
компанії, що базуються на повазі. Це об’єднує таких експертиз, які відповідають за певні напрямки —
різних людей задля досягнення спільного успіху. Ми компенсації та пільги, розвиток персоналу, тредосягаємо різноманітності серед наших працівників нінги тощо. Звісно, на кожному з цих напрямків
завдяки постійному наголошенню на важливості важливо мати базовий досвід. Навіть не навчання,
цього — це запорука успіху. Також ми дуже уважно а саме досвід роботи, адже його важко замінити
ставимось до будь-яких виявів дискримінації. Ми будь-чим іншим.
всіляко заохочуємо переїзди на інші локації, здоАле я вважаю, що для будь-якої посади однією
бування досвіду за кордоном, випробування себе з ключових якостей є готовність до змін і до ствов нових проектах. І паралельно ми відслідковуємо рення максимально ефективних процесів у тих
склад нашого колективу та наступників через низку умовах, в яких ти перебуваєш. Це аксіома, яка
таких показників, як стать, вік тощо.
підходить до будь-якої ситуації. 
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Проблеми

адаптації персоналу
Наталія Ковальова,
HR-консультант

С

еред HR-фахівців все ще побутує думка, що
HR — це сервісна функція, яка безпосередньо
не впливає на бізнес. Продажами і маркетингом ми не займаємося, на виробництві
не працюємо, угоди не укладаємо, нових клієнтів
не приводимо (хоча, звичайно, бувають і винятки!).
Але чи так це насправді? Якщо придивитися уважніше до HR-процесів, виявиться, що більшість з них
позначаються на фінансовому результаті компанії.
І адаптація персоналу — один з таких процесів.
Нові співробітники, навіть за умови володіння великим обсягом знань і професійним досвідом, не можуть працювати так само ефективно, як і їх «старші»
колеги. Це пов’язано з відмінностями в культурі
організацій, системах оцінки, прийнятих стандартах
роботи та із незнанням команди.

Важливість адаптації та її вплив
на фінансовий результат компанії
У компаніях, в яких адаптація не налаштована
і відбувається хаотично, більш висока ймовірність
відтоку фахівців, які працювали менше року. Як на-
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слідок, це призводить до витрат на підбір нового
співробітника та його адаптацію, яка, звичайно ж,
обходиться компанії не так вже й дешево. Адже навіть у разі хаотичної адаптації витрачається робочий
час керівника, HR-спеціалістів та інших працівників
на введення новачка в посаду.
Адаптація нових співробітників — це останній етап
процесу підбору працівників. Основна його мета полягає в тому, щоб якомога швидше залучити нового
співробітника в структуру організації, і це значною
мірою базується на передаванні йому моделей поведінки, які вимагатимуться від нього в майбутньому.
Правильно побудований процес адаптації має
дозволити працівнику ретельно вивчити організацію,
в якій він працює, її структуру, цілі, організаційну
культуру, принципи роботи та системи стимулювання. Співробітник повинен знати обсяг своїх завдань,
сподівання керівництва, методи роботи, а також
реалізації цілей. Процес адаптації, який дасть змогу
досягти очікуваних цілей, матиме бажаний ефект
як на позитивне сприйняття компанії працівником
(що може призвести до вищої мотивації до роботи),
так і на досягнення особистої ефективності за більш
короткий період часу.
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Тож якщо HR прагне бути корисним бізнесу
та відігравати важливу роль у досягненні компанією бізнес-результатів, необхідно серйозно
підходити до адаптації персоналу. Розглянемо
основні проблеми в цьому необхідному й важливому процесі.

Відсутність системного підходу
до адаптації
Адаптація нового співробітника в компанії
відбувається завжди, управляємо ми нею чи ні.
Якщо людина потрапляє в нове середовище,
потрібен час, щоб вона адаптувалася. І це стосується будь-яких життєвих ситуацій. Приїжджаючи у відпустку до іншої країни ми адаптуємося
до її клімату, в перші дні зимових холодів або
літньої спеки — адаптуємося до зміни температури, емігранти адаптуються до нових законів,
правил і культурних особливостей на новому
місці.

Співробітник, прийшовши на роботу в нову
організацію, адаптується до роботи в нових умовах,
до нових правил, до нової команди. Те, що для
інших працівників здається зрозумілим і очевидним, що виконується мало не автоматично, для
нового співробітника є невідомою сферою.
Тривалість адаптації індивідуальна для кожного
співробітника. Психологи і HR-фахівці називають різні строки: за деякими оцінками, вона триває від двох
тижнів до кількох років. Але якщо вести мову про
найбільш поширений підхід до визначення строку
адаптації персоналу, то він становить від 3-6 до 12
місяців — залежно від рівня посади. Це період, після
закінчення якого співробітник може успішно самостійно виконувати свої посадові (робочі) обов’язки.
Але скільки б не тривав процес адаптації, дуже
важливо, щоб він відбувався під контролем і чуйним керівництвом HR-фахівця. Отже, що ж таке
системний підхід до адаптації? Давайте розглянемо, що відбувається, коли в компанії не налагоджений процес адаптації. Це не завжди означає, що співробітники працюють самі по собі.
Рисунок 1

Цілі адаптації

Швидке та ефективне
входження нового
співробітника в організацію

Досягнення необхідної якості
та ефективності роботи

Зацікавленість нового співробітника в
організації та надання йому можливостей
для подальшого особистого розвитку
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Ознайомлення з необхідними
внутрішніми й зовнішніми правилами

Кадровик України

школа HR

Рисунок 2
Значне продовження періоду досягнення повної
ефективності роботи

Низький рівень мотивації до роботи

Наслідки неправильно
впровадженого процесу
адаптації або його відсутності
Труднощі з прийняттям стилю управління

Почуття розчарування, пов’язане з очікуваннями,
сформованими під час підбору

Безпосередній керівник як ніхто інший зацікавлений у найшвидшому й безболісному входженні
співробітника на посаду. Але не завжди він має
у своєму розпорядженні для цього необхідні знання та інструменти. Як наслідок, виникають такі
труднощі:
z zпрацівник не чітко розуміє цілі й завдання,
для досягнення яких його взяли на роботу, а також
простір для прийняття самостійних рішень;
z zвідсутність чітких критеріїв проходження
випробувального строку;
z zнемає чітких строків виконання завдань;
z zне розставлено пріоритетів;
z zспівробітник не знає, до кого він може звернутися за додатковою інформацією та підтримкою,
адже керівник не завжди доступний;
z zпрацівник не володіє інформацією про правила, політики та процедури в компанії;
z zвідсутність своєчасного зворотного зв’язку;
z zвідсутність знань про компанію, її специфіку,
місію та цінності, поточні пріоритети.
Усе це призводить до того, що співробітник
перебуває в постійному стресі, зазнає труднощів
з адаптацією, відчуває себе неуспішним на новій
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посаді та врешті-решт доходить висновку, що він
і компанія не підходять один одному. Однак правильно вибудувана адаптація допомагає вирішити
більшість описаних проблем.
Загальною помилкою на підприємствах є також
відсутність чіткого уявлення про обсяг обов’язків
і завдань нового співробітника. Це особливо справедливо для невеликих компаній, де часто працівників не ознайомлюють з посадовою (робочою)
інструкцією або іншим документом, що містить
опис їх посадових (робочих) обов’язків.

Не визначено відповідальних
за адаптацію, немає її чіткого плану
В ідеалі в процесі адаптації повинні брати участь
HR-менеджер, безпосередній керівник і наставник
з числа співробітників відділу. Якщо відповідальних
немає або ж їх обов’язки в процесі адаптації нечітко визначені, ніхто не відстежує проходження
випробування або ж це відбувається хаотично,
це не допоможе співробітнику адаптуватися,
а може навіть зашкодити.
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HR-менеджер повинен супроводжувати процес входження в посаду, надавати консультаційну
та інформаційну підтримку. Основне ж навантаження лягає на керівника і наставника. Керівник
за підтримки HR-менеджера повинен визначити
цілі й завдання на випробувальний строк, а також
критерії, за якими співробітник оцінюватиметься.
Найкраще зафіксувати їх документально. Наприклад, план на випробувальний строк може виглядати так, як наведено в таблиці.
Багато вступних заходів стають простішими,
якщо керівник нового співробітника бере на себе
основну відповідальність за процес адаптації. Головна перевага цієї ситуації полягає в тому, що
керівник найкраще розуміє, як навчати нових
працівників у своєму відділі. Завдяки знанням
про кваліфікацію, необхідну для певної посади,
лінійний менеджер може прийняти рішення про
те, яке навчання потрібне співробітнику.
Завдяки обговоренню результатів, досягнутих
новим працівником, адаптація пройде успішніше.

Зустрічі новачка та його керівника мають проводитися якомога частіше, особливо на початку.
Завдання наставника — допомогти зрозуміти
правила, що існують в організації, надавати підтримку в роботі, за необхідності — навчити новим
навичкам. Для ролі наставника найкраще підходять співробітники, які не дуже давно працюють
у компанії. Їм легше уявити себе на місці свого
нового колеги.

Не відслідковуються проміжні
результати
У процесі адаптації важливо приділяти увагу
проміжним результатам співробітника. Якщо цього
не відбувається, працівник може лише здогадуватися, чи в правильному напрямку він рухається.
Цілі, які прописуються в плані адаптації, мають
бути розбиті на проміжні завдання з обов’язковим
їх відстеженням щонайменше раз на тиждень.

План роботи протягом випробувального строку
П. І. Б.
Посада
Керівник
Наставник
Мета

Завдання

Критерії виконання

Строк

Оцінка виконання

Співробітник ___________________
Керівник ______________________
Наставник _____________________
HR-менеджер __________________
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Відсутність спеціально
розроблених
й затверджених
настанов для новачків

Наприкінці випробувального
строку має відбутися розмова
між новачком і його керівником
з можливою участю
HR-менеджера, в ході якої
підбиваються підсумки
випробування

Щоб не винаходити кож
ного разу велосипед і не покладатися на свою пам’ять,
необхідно розробити мануал для нових співробітників. Необов’язково створювати величезний талмуд, який ніхто ніколи
не читатиме, крім його авторів. Нехай це буде невелика брошура або сторінка на сайті, в якій слід
зібрати основну інформацію про компанію, її місію
та цінності, корпоративну культуру, дрес-код тощо.
До речі, дрес-код існує завжди, навіть якщо про
нього ніде не написано. Адже якщо в компанії заведено носити джинси і кеди, то новачок в діловому
костюмі у свій перший робочий день почуватиметься незатишно.

Занадто формальний і стандартизований
підхід до адаптації, без урахування
індивідуальних особливостей
Погано, якщо в компанії немає системного підходу
до адаптації. Але якщо цей процес занадто формалізований, він також може мати негативні наслідки. Усі
люди різні, і слід враховувати індивідуальні характеристики кожного співробітника. Наприклад, адаптація
матиме певні особливості для працівників:
z zу яких були тривалі перерви в роботі;
z zдля яких це місце роботи є першим;
z zякі є особами з інвалідністю;
z zу яких була перерва в професії;
z zякі переїхали з іншого міста.
Для останніх буде корисною допомога з адаптації,
яка стосується не лише нового місця роботи, а й нового місця проживання, нового міста тощо.
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Правильне
завершення процесу
адаптації

Наприкінці випробувального строку має відбутися розмова між новачком
і його керівником з можливою участю HR-менеджера,
в ході якої підбиваються підсумки випробування
та обговорюються такі питання:
z zщо викликає в працівника найбільші труднощі;
z zаналіз і оцінка ефективності роботи;
z zзнання окремих елементів організації та правил
роботи;
z zоцінка процесу адаптації співробітника (сильні
й слабкі сторони);
z zпропозиції та ідеї працівника;
z zступінь інтеграції з командою;
z zплан подальшої роботи та розвитку.
Наведемо приблизний перелік питань, які узагальнюють процес адаптації та які необхідно поставити
співробітнику:
z zчи виправдалися ваші очікування щодо нового
місця роботи;
z zяк ви уявляєте свою подальшу кар’єру;
z zщо для вас найважливіше в роботі;
z zчи отримували ви допомогу від наставника,
колег;
z zщо, на вашу думку, потребує поліпшення у відділі;
z zщо ви вважаєте найбільшою перевагою роботи
в цій компанії;
z zщо вам найбільше подобається у відділі;
z zяк ви оцінюєте робочу атмосферу в компанії.
Необхідно також зазначити, що важливою умовою
успішності процесу адаптації є атмосфера доброзичливості, відкритості та допомоги з боку керівника,
наставника і колег. Лише за таких умов програма
адаптації дасть змогу досягти очікуваних результатів. 
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реклама

Усміхніться
Гугл — це, напевно, жінка: ніколи не дасть тобі
закінчити фразу й запропонує свій варіант продовження...
Оголошення: «На підприємство потрібен чоловік, інженер-механік, до 45 років. Стать, освіта
і вік значення не мають».
Начальник оголошує своїм підлеглим:
— Графік відпусток усі заповнили неправильно.
Графік має бути порожнім!
Інженер, який ніяк не міг намалювати план
евакуації, в підсумку просто підпалив будівлю
і став дивитися, куди побіжать люди.
Золоте правило українських механіків звучить
так: «Що випало, те зайве!»
Найважча у світі робота у шкарпеток — вони
весь день на ногах.
Бос вичитує працівника, котрий запізнився:
— Мало того, що ви й так погано працюєте,
то ще й дозволяєте собі запізнюватися на дві
години. На вашому місці я б узагалі в такому
випадку не з’являвся на роботу.
— Це ви… — зітхаючи вимовив бідака. —
А в мене почуття обов’язку є…
Суддя обвинуваченому:
— Чи думали ви про свою стареньку матінку,
коли вчинили крадіжку?
— Думав, але нічого підходящого для неї не
знайшлося.
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