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Чого не посіяла весна, того
не виростить літо, не пожне осінь
і не скуштує зима.
Й. Гердер

Прийшла весна — вона всюди. Її ніжність і тепло в усмішках та гарному настрої. Все, досить! Досить снігу, холодного
вітру, теплих светрів, сумних думок… Знімаючи важкий
зимовий одяг відчувається, як стає легше і хочеться змін.
Тож нехай будь-які зміни будуть легкими й лише на краще.
Весна просто зобов’язує бути щасливим й допомогти іншим
знайти в собі це відчуття. Адже насправді щастя — це наш
внутрішній стан, це хороша звичка, яка не може залежати
від зовнішніх обставин.
Вітаємо всіх зі святом весни! Нехай лагідний весняний
вітер змін принесе з довгоочікуваним теплом мир і гармонію, а ніжні весняні сонячні промінчики подарують любов
та злагоду. Бажаємо навесні посіяти все прекрасне, що
проросте й розквітне влітку.
Любіть і будьте щасливими!
З любов’ю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»
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ЗАКОНОДАВСТВО
6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

8 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо виплати премії посадовій особі місцевого
самоврядування під час відпустки для догляду за
дитиною від 29 грудня 2017 р. № 3018/0/101-17
9 Лист Міністерства соціальної політики України від
17 грудня 2017 р. № 571/0/86-17/218
11 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо запровадження квот для роботодавців з
чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб
для працевлаштування осіб передпенсійного віку
від 16 листопада 2017 р. № 718/0/126-17/241
12 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо скорочення роботи у передсвятковий день
при неповному робочому часі від 22 грудня 2017 р.
№ 2960/0/107-17/284
13 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо виплати премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС від 28 грудня 2017 р.
№ 3000/0/101-17
14 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
розрахунку допомоги по вагітності та пологах від
23 листопада 2017 р. № 514/0/86-17/273
15 Лист Міністерства соціальної політики України про
надання відповіді від 12 січня 2016 р. № 10/06/186-16
17 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
визначення дня звільнення за строковим трудовим
договором від 5 січня 2018 p. № 9/0/22-18/134
17 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо врахування премії при обчисленні середньої
зарплати для оплати днів відрядження від 22 листопада 2017 р. № 2779/0/101-17
18 Лист Державної служби України з питань праці про
умови надання відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку від 11 грудня
2017 р. № 5605/4/4.7-ЗВ-17
19 Роз’яснення Управління Держпраці у Волинській
області щодо необов’язковості видання за два
тижні наказу про щорічну відпустку
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20 Роз’яснення Управління Держпраці у Хмель

ницькій області щодо накладення штрафів за
порушення трудового законодавства
21 Роз’яснення Управління Держпраці в Закар
патській області щодо можливості заміни
роботодавцем додаткової відпустки за роботу
із шкідливими і важкими умовами праці грошовою компенсацією
21 Роз’яснення Управління Держпраці у Хмель
ницькій області щодо притягнення працівника
до дисциплінарної відповідальності
22 Роз’яснення Управління Держпраці в ІваноФранківській області щодо розподілу навантаження між охоронниками в разі відсутності
одного з них
23 Роз’яснення Управління соціально-економічного
захисту ЦК Профспілки «Оплата праці в разі
викладання кількох предметів: як враховувати
кваліфікаційну категорію»

25 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Архівна справа

30

Олена Замкова
Експертиза цінності документів
на підприємстві
У статті розглянуто, з якою метою проводять експертизу цінності документів, чи всі юридичні особи
зобов’язані проводити таку експертизу, куди та в які
строки слід звертатися для проведення експертизи
цінності документів з метою їх можливого віднесення до Національного архівного фонду, якими
нормативно-правовими актами та методичними
документами слід керуватися під час проведення
експертизи та як правильно спланувати роботу
експертної комісії, оформити протокол її засідання
тощо
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Трудові відносини

41

Ірина Красовська
Виплата грошової компенсації замість відпустки
Відповідно до Конституції України та трудового законодавства кожний працівник має право на відпустку.
Законодавством також передбачено, що за бажанням
працівника частина щорічної відпустки може бути
замінена грошовою компенсацією. Яким категоріям
працівників і які відпустки можна компенсувати, а
також як це правильно оформити, розглянуто в статті

Державна служба

50

Сергій Зелінський
Підготовка до конкурсного відбору на посади
держслужби
Закон України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII передбачає процедуру комп’ютерного
тестування з питань законодавства. Сьогодні для підготовки до тестування доступні веб-ресурси, які прискорюють процес опанування необхідними знаннями
і роблять його зручнішим і, що найголовніше, ефективнішим. Для спрощення пошуку та вибору потрібного електронного інструментарію у статті розглянуто
можливості найбільш розповсюджених веб-ресурсів

Актуальна тема

56

Галина Фольварочна
Переведення годинника: вплив на робочий
процес
Незважаючи на те, що до цього часу в нашій державі не
вщухають дискусії щодо переходу на зимовий та літній
час, в останні вихідні березня необхідно буде перевести
стрілки годинника на одну годину вперед. Для певних
категорій працівників таке переведення позначиться на
відпрацьованому часі. Кого це може стосуватися та як
правильно обліковувати цей час — у статті

59 Відповіді на запитання
№ 3 (134) березень 2018

62 Календар

ПРАКТИКА
Кадровий роман

64

Галина Фольварочна
Подолання перешкод. Звільнення під час
хвороби
У третій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглянуто
варіанти звільнення працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, у разі його нез’явлення на
роботу протягом тривалого часу внаслідок тимчасової
непрацездатності

Професійна класифікація

70

Олександр Клименко
Кваліфікаційні категорії й розряди:
застосування
Кваліфікаційні характеристики багатьох професій
і посад передбачають певне категоріювання, тобто
наявність кваліфікаційних категорій або розрядів професій (посад). У яких випадках, які саме і з якою метою
вони встановлюються, як їх правильно присвоювати та
відображати в кадровій документації — у статті

Нестандартні ситуації

80

Лідія Басмат
Розірвання строкового договору під час
навчальної відпустки
У статті розглянуто ситуацію, за якої основний працівник перериває відпустку для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та виходить на роботу,
а працівник, який працює в період його відсутності,
у цей час перебуває в навчальній відпустці

3
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Час відпочинку

84

Галина Фольварочна
Соціальні відпустки за попередні роки
Розділом IV Закону про відпустки передбачено кілька
видів соціальних відпусток, але не всі із них надаються за
попередні роки. Про ті, що можуть бути використані працівниками за таких умов та про порядок їх надання — у статті

Підбираємо галузеві посади (професії)

91

Олександр Носіков
Персонал відділу технічного контролю
В умовах перенасиченості товарних ринків контроль
за якістю продукції, здійснення якого покладено на
фахівців відділу технічного контролю, дає змогу підприємствам успішно конкурувати за ринки збуту та отримувати вищі прибутки. Тож про завдання та обов’язки
працівників цього відділу — у статті

Вебінар

96

Тетяна Заглада
Новації законодавства щодо перевірок. Акт
перевірки — 2018

ПЕРСОНАЛ
HR-аналітика

100

Тетяна Пашкіна
Зарплатні реалії українського ринку праці

4

Тема заробітної плати з року в рік у нашій країні
набуває все більшої актуальності. Дуже прикро, що
Україна за рівнем зарплати з показником 136 євро
посідає останнє місце в Європі — нас випередила
навіть Молдова (181 євро), не кажучи вже про
Білорусь, Російську Федерацію та, звісно, Польщу.
Тож сайт rabota.ua проаналізував динаміку зростання
пропозицій від роботодавців та очікувань пошукачів
стосовно рівня заробітних плат. Про це — у статті

Психологія та мотивація

104

Ольга Пєскова
Бути щасливим на робочому місці
Які ж свідомі й підсвідомі причини опору роботі,
як такій, і які причини опору на робочому місці?
Чи можливо створити прийнятні умови для життя
та професійної діяльності на робочому місці? Як
стати щасливим, просто виконуючи свою справу?
На ці та інші запитання автор відповідає в статті

Тенденції

108 Олег Бариш

Найважливіша проблема HR, або Як бути
корисними для бізнесу
У продовженні статті про те, як HR стати корисними
для компаній, автор пропонує своє розуміння основ
них причин нинішньої ситуації у цій сфері, кожна з
яких може легко перекреслити ефективність HR і
внаслідок яких  авторитет і репутація HR-фахівців
у деяких компаніях, м’яко кажучи, не надто високі.
Також він пропонує кілька порад щодо того, як HR
стати корисними бізнесу
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту
права дитини на належне утриман
ня шляхом вдосконалення порядку
примусового стягнення заборгова
ності зі сплати аліментів» від 7 груд
ня 2017 р. № 2234-VIII

З

аконом запроваджено нові засоби примусового виконання рішень щодо
боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що
сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців. Також
встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві:
 виїзду за межі України;
 керування транспортними засобами;
 користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю;
 полювання.
Також передбачено такий вид стягнення, як виконання суспільно
корисних робіт, вид яких визначатиме відповідний орган місцевого
самоврядування.
Закон набрав чинності 6 лютого 2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П

Постанова «Про внесення змін у дода
ток до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 р. № 1096»
від 14 лютого 2018 р. № 72

остановою визначено, що за роботу в інклюзивних класах (групах) у
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти встановлюється доплата в розмірі
20 %. На зазначену доплату мають право педагогічні працівники та помічники
вихователів лише за години роботи в цих класах (групах).

Розпорядження «Про внесення змін
у додатки 1 і 2 до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 7 лис
топада 2014 р. № 1085» від 7 люто
го 2018 р. № 79-р

К

абінет Міністрів України своїм розпорядженням оновив перелік населених
пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють своїх повноважень.
Розпорядження набрало чинності 7 лютого 2018 р.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження
Порядку надання матеріального
забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування Укра
їни застрахованим особам у разі лік
відації (реорганізації) підприємства,
установи, організації, припинення під
приємницької діяльності фізичної
особи — підприємця або незалежної
професійної діяльності» від 10 жовтня
2017 р. № 54
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З

атверджено Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України застрахованим особам у
разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення
підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця або незалежної
професійної діяльності.

Кадровик України

МОНІТОРИНГ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Переліку
випадків, за яких громадяни України
знімаються з військового обліку
військовозобов’язаних» від 20 груд
ня 2017 р. № 684

З

атверджено Перелік випадків, за яких громадяни України знімаються з
військового обліку військовозобов’язаних. А саме, якщо:
 особи були засуджені до позбавлення волі за злочини середньої
тяжкості та відбували покарання в установах відбування покарань;
 рішенням військово-лікарських комісій (призовних комісій) визнані
за станом здоров’я непридатними в мирний час, обмежено придатними у
воєнний час через хвороби, які пов’язані з розладами психіки й поведінки,
нервової системи, та їх наслідки.
Наказ набрав чинності 13 лютого 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Схеми
визначення розмірів надбавок до
пенсії, на яку має право особа згідно
із законом, залежно від заслуг перед
Україною відповідно до Закону
України «Про пенсії за особливі заслу
ги перед Україною» від 27 грудня
2017 р. № 2054

З

атверджено Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має
право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною
відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною» від 1 червня 2000 р. № 1767-III.

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Положення
про організацію кадрової роботи в
органах прокуратури» від 18 грудня
2017 р. № 351

№ 3 (134) березень 2018

З

атверджено Положення про організацію кадрової роботи в органах
прокуратури, яке визначає основні напрями організації кадрової роботи
в органах прокуратури України (крім військових прокуратур). Положенням
визначено порядок:
 призначення на посаду прокурора;
 переміщення прокурора, переведення прокурора на посаду до іншого
органу прокуратури;
 зупинення повноважень прокурора;
 звільнення прокурора з посади;
 роботи з персоналом державної служби;
 присвоєння класних чинів;
 підвищення кваліфікації прокурорів;
 надання відпусток працівникам прокуратури;
 заохочення працівників органів прокуратури;
 дисциплінарної відповідальності прокурорів;
 проведення атестації прокурорів;
 інші питання кадрової роботи.
Наказ набрав чинності 16 лютого 2018 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29 грудня 2017 р. № 3018/0/101-17
Щодо виплати премії посадовій особі місцевого самоврядування
під час відпустки для догляду за дитиною
Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто листа щодо
преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування і в межах компетенції повідомляється.
Умови та розміри оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування, в тому числі
преміювання, здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9
березня 2006 р. № 268 (далі — Постанова № 268).
Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 268 керівникам органів надано право в межах
затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах
фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду
оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про
преміювання відповідного органу (далі — Положення про преміювання).
Положення про преміювання органами місцевого самоврядування розробляється самостійно, з
дотриманням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, норм Постанови № 268 та
наказу Мінпраці від 2 жовтня 1996 р. № 77 (зі змінами), яким затверджені умови оплати праці робітників,
які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.
У Положенні про преміювання визначається коло працівників, на яких поширюється чинність
преміальної системи, показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників, які передбачають
не лише право на одержання премії, а й її розмір. Також положенням визначається періодичність
преміювання (місячна, квартальна або залежно від фінансових можливостей, виплата премій до
державних і професійних свят та ювілейних дат) та строки виплати премії; порядок нарахування премії
кожній категорії працюючих (керівникам, посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям,
робітникам); порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії окремим працівникам
або позбавлення її повністю.
Виплата премії до державного, професійного свята, ювілейної дати посадовій особі місцевого
самоврядування, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років,
законодавством не заборонена і вирішується кожним органом місцевого самоврядування самостійно
за наявності коштів на таку виплату.
Водночас найбільш доцільним було б передбачити виплату такої премії в Положенні про преміювання,
яке з метою уникнення спірних питань при нарахуванні та виплаті премій працівникам повинно мати ознаку
формальної визначеності, тобто давати у тих чи інших випадках відповідь на питання про наявність чи
відсутність у працівника права на премію та про її розмір.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони носять
інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Департаменту   			             О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 17 грудня 2017 р. № 571/0/86-17/218
Департамент пенсійного та соціального страхування Міністерства соціальної політики за
результатами розгляду звернень громадян, листів підприємств, установ, організацій з питань
надання матеріального забезпечення особам, які працюють на умовах цивільно-правового
договору, повідомляє.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (далі — Закон) особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору,
підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Статтею 19 Закону визначено право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Це право
виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день
звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до статті 30 Закону матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах
цивільно-правового договору, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).
Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога
по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку
чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним
місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом).
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за
трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності
підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом
керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які
одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового
договору (контрасту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка
його видає (ст. 31 Закону).
Відповідно до статті 34 Закону фінансування страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам здійснюється робочими органами Фонду на підставі
оформленої за встановленим зразком заяви-розрахунку, що містить інформацію про нараховані
застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.
Фінансування матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах цивільноправового договору, пропонується здійснювати на підставі заяви-розрахунку (форма якої на
сьогодні затверджена Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим
особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 22 грудня
2010 р. № 26).
Механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку страхових виплат
визначено Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплач за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим
постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок).
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Зокрема, обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат особам, які
працюють на умовах цивільно-правового договору, може здійснюватися відповідно до абзацу
першого пункту 2 та пункту 3 Порядку за місцем здійснення діяльності на умовах цивільноправового договору, під час дії якого настав страховий випадок.
У випадку коли застрахована особа одночасно здійснює декілька видів діяльності (працює на
умовах трудового договору, цивільно-правового договору, є фізичною особою — підприємцем
тощо), на нашу думку, розрахунок допомоги має здійснюватися окремо за кожним місцем діяльності
аналогічно як це визначено пунктом 30 Порядку для осіб, які працюють за сумісництвом.
Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій
непрацездатності обчислюється страхувальниками на підставі відомостей, що включаються
до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що подаються до ДФС (п. 32 Порядку).
Тому розрахунок матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах цивільноправового договору, має здійснюватися після подання звітності щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяці розрахункового періоду.
При цьому з метою контролю за використанням коштів Фонду до заяви-розрахунку пропонується
додавати копію таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту про суми нарахованої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
до органів доходів і зборів, щодо цивільно-правового договору, під час дії якого настав страховий
випадок.
Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за
даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідно до частини першої стати 21 Закону страховий стаж — період (строк), протягом
якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який
щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
При цьому до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за
час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня
2016 р., протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем
за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно
до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (частина четверта ст. 21 Закону).
Водночас зазначаємо, що вищезазначені законодавчі зміни щодо права на матеріальне
забезпечення та соціальні послуги застрахованих осіб, які працюють на умовах цивільно-правового
договору, а також інших категорій осіб, які в обов’язковому порядку сплачують єдиний внесок,
мають бути враховані під час підготовки виконавчою дирекцією Фонду проектів нормативноправових актів щодо механізмів здійснення страхових виплат застрахованим особам.
Заступник директора Департаменту
пенсійного та соціального страхування —
начальник відділу  			        М. Зацерковний
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 листопада 2017 р. № 718/0/126-17/241
Щодо запровадження квот для роботодавців з чисельністю штатних працівників
від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб передпенсійного віку
Міністерство соціальної політики розглянуло ваше звернення стосовно надання роз’яснення
про запровадження квот для роботодавців з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для
працевлаштування осіб передпенсійного віку та повідомляє.
Щодо запитання:
«Фізособи — підприємці в майбутній редакції частини другої статті 14 Закону України «Про зайнятість
населення» не згадані. Чи означає це, що на підприємців обов’язок щодо працевлаштування осіб
передпенсійного віку не поширюється?»
Пунктом 23 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148 частину другу статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»
доповнено нормою, відповідно до якої для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за
віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників
від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності
штатних працівників, яка набирає чинності з 1 січня 2018 р.
Отже, вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців,
організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як підприємство, установа
та організація. Тобто на фізичних осіб — підприємців ця норма не поширюється.
Щодо запитання:
«Який показник середньооблікової чисельності штатних працівників використовувати для виконання
квоти?»
Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі
статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286
<...>, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.
Згідно з пунктами 3.2.1 та 3.5.1 вищезазначеної Інструкції середньооблікова кількість штатних
працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового
складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28
або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних
днів звітного місяця.
Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік обчислюється шляхом підсумовування
середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці звітного року та ділення одержаної суми на 12.
Щодо запитання:
«До 2018 р. роботодавці з кількістю штатних працівників до 20 осіб не зобов’язані виконувати
квоту і, відповідно, подавати до центру зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування

№ 3 (134) березень 2018

11

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2017 р. їм не доведеться.
Чи це так?»
Так, оскільки прийнята норма набирає чинності з 1 січня 2018 р., то першим звітним роком буде 2018 р.
Щодо запитання:
«Чи будуть вноситись зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості
інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гаранти у сприянні
працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16 травня 2013 р. № 271?»
На виконання підпункту 3 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 р.
№ 2148 КМУ приведе свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону в тримісячний строк
з дня набрання ним чинності.
Щодо відповідальності роботодавця за невиконання квоти
Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення визначена статтею 53 Закону
України «Про зайнятість населення», відповідно до пункту першого якої посадові особи органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи —
підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно
із законодавством.
Крім того, пунктом 2 вищезазначеної статті передбачено, що в разі невиконання роботодавцем протягом
року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 цього Закону, з нього
стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної
квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.
Директор Департаменту зайнятості
та соціального діалогу  				

О. Савенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 грудня 2017 р. № 2960/0/107-17/284
Щодо скорочення роботи у передсвятковий день при неповному робочому часі
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.
Згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73) тривалість роботи
працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при
п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. При цьому оплата праці провадиться в розмірі
повної тарифної ставки, повного окладу.
Однак режим роботи на умовах неповного робочого часу передбачає оплату праці пропорційно до
відпрацьованого часу чи залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП). Тобто такій категорії працівників оплату
здійснюють за фактично відпрацьований час. Тому зменшення кількості відпрацьованих годин напередодні
святкових і неробочих днів для них в такому випадку неминуче потягне за собою зменшення розміру
оплати праці.
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Тому, на нашу думку, скорочення роботи перед святами передбачено тільки для працівників з
установленою законодавством нормою тривалості робочого часу 40 годин на тиждень.
У той же час у випадку якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня і в передсвятковий
день тривалість його робочого часу складає 8 годин, на нашу думку, цього дня доцільно все ж скоротити
тривалість роботи на одну годину.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці  			         О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 28 грудня 2017 р. № 3000/0/101-17
Щодо виплати премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС
Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто
листа щодо преміювання працівників робітничих професій, які зайняті обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів
та інших органів, і в межах компетенції повідомляється.
Умови оплати праці робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджені
наказом Мінпраці від 2 жовтня 1996 р. № 77 (зі змінами) (далі — Наказ № 77).
Пунктом 2 Наказу № 77 керівникам надано право в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві
результати роботи. При цьому конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується.
Виходячи з норми Наказу № 77 «визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього
вкладу в кінцеві результати роботи» — ця премія є «виробничою». Інших видів премій, зокрема,
до професійних та інших свят, ювілейних дат Наказом № 77 не передбачено.
Водночас зазначаємо, що відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого
бюджету, є бюджетними установами. Бюджетні установи є неприбутковими.
Отже, керівники бюджетних установ мають право здійснювати фактичні видатки на заробітну
плату, у тому числі на преміювання та інші види заохочень, винагород тощо виключно в межах
фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.
Вказане стосується й органів місцевого самоврядування, фінансування яких здійснюється за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
Оплата праці керівних працівників, посадових осіб, службовців органів місцевого
самоврядування, в тому числі стимулювання їх праці, здійснюється відповідно до постанови КМУ
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268 (далі — Постанова № 268).
Так, відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови № 268 керівникам органів надано право в
межах затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання працівників відповідно до
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їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та
ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 % посадових
окладів та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються в Положенні
про преміювання відповідного органу.
Отже, на відміну від норм Наказу № 77 в Постанові № 268 передбачена можливість виплати
керівним працівникам, посадовим особам, службовцям органів місцевого самоврядування премій
до державних і професійних свят та ювілейних дат.
Положення про преміювання органами місцевого самоврядування, в тому числі селищними
радами, розробляється самостійно, з дотриманням законодавства про службу в органах місцевого
самоврядування, норм Постанови № 268 та Наказу № 77.
У Положенні визначається коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної
системи, показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників, які передбачають
не лише право на одержання премії, а й її розмір. Також Положенням визначається періодичність
преміювання (місячна, квартальна або залежно від фінансових можливостей, виплата премій до
державних і професійних свят та ювілейних дат) та строки виплати премії; порядок нарахування
премії кожній категорії працюючих (керівникам, посадовим особам місцевого самоврядування,
службовцям, робітникам); порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії
окремим працівникам або позбавлення її повністю.
Враховуючи, що розмір «виробничої» премії робітників, які зайняті обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, граничними розмірами
не обмежується, у Положенні про преміювання може бути передбачена можливість виплати
цій категорії працівників у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці премії
напередодні державних та ювілейних дат у більш високих розмірах.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони
носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Департаменту  	 		             О. Товстенно

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 23 листопада 2017 р. № 514/0/86-17/273
Щодо розрахунку допомоги по вагітності та пологах
Департамент пенсійного та соціального страхування Міністерства соціальної політики розглянув лист
<...> з питань, що стосуються розрахунку допомоги по вагітності та пологах, і повідомляє.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3
жовтня 2017 р. № 2148-VIII (далі — Закон № 2148) внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).
Норми Закону № 2148 в частині внесення змін до статей 19, 26 Закону № 1105 набрали чинності 11
жовтня 2017 р. Враховуючи зазначене, норми статей 19, 26 Закону № 1105 із змінами, внесеними Законом
№ 2148, застосовуються для страхових випадків, що настали у період з 11 жовтня 2017 р.
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Частиною другою статті 26 Закону № 1105 (із змінами, внесеними Законом № 2148) встановлено,
що сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески
до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної
плати, встановленої на час настання страхового випадку.
При цьому статтею 19 Закону № 1105 для застрахованих осіб, які протягом дванадцяти місяців
перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, встановлено
обмеження розміру допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений
із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового
випадку.
Отже, розмір допомоги по вагітності та пологах визначається із урахуванням норми статті
26 Закону № 1105 та у випадку, коли застрахована особа протягом дванадцяти місяців перед
настанням страхового випадку має страховий стаж менше шести місяців, застосовується обмеження
відповідно до статті 19 Закону № 1105.
Що стосується застосування норми щодо обмеження суми допомоги максимальною величиною
бази нарахування єдиного внеску, то для такого обмеження застосовується максимальна величина
бази нарахування єдиного внеску в останньому місяці розрахункового періоду, як це зазначено
у листі Мінсоцполітики від 3 грудня 2015 р. № 1837/18/93-15.
Водночас зазначаємо, що з порушених у листі ТОВ «Видавнича група «АС» питань виконавча
дирекція Фонду соціального страхування України дотримується аналогічної позиції (лист від 8
листопада 2017 р. № 5.2-28-1155).
Заступник директора Департаменту
пенсійного та соціального страхування —
начальник відділу  			     М. Зацерковний

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 січня 2016 р. № 10/06/186-16
Про надання відповіді
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш лист <...> та в межах компетенції
повідомляється таке.
Виходячи зі змісту норм Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (далі — Закон)
працівнику, який є або виявив бажання стати донором, надаються пільги.
Відповідно до статті 6 Закону керівники підприємств, установ, організацій, командири
(начальники) військових частин зобов’язані вирішувати віднесені цим Законом до їх компетенції
питання про надання донорам відповідних пільг та компенсацій.
Норми Закону не містять обмеження щодо надання компенсацій та пільг донорам, що працюють
за сумісництвом.
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Ненадання працівникам пільг та компенсацій, передбачених Законом, є порушенням законодавства
про донорство крові та її компонентів.
Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України,
затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2015 р. № 267, МОЗ відповідно до покладених
на нього завдань у сфері охорони здоров’я, зокрема, затверджує форму довідки про медичне
обстеження або здавання крові та (або) її компонентів і порядок її видачі, а також форму книги
реєстрації посвідчень донора крові та (або) її компонентів.
Враховуючи вищевикладене, з порушеного питання радимо звернутися до МОЗ.
Статтею 105 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівникам, які виконують
на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення
професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Так, виходячи зі змісту зазначеної норми, під суміщенням професій (посад) розуміється виконання
працівником поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою).
Необхідно зазначити, що на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової
дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII в
Україні в частині, що не суперечить Конституції та законам України, продовжує діяти постанова Ради
Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145
(далі — Постанова).
Постановою передбачено, що суміщення професій (посад) допускається за згодою працівника
протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно
вигідно і не призводить до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення.
Отже, суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли працівник за своєю
кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної, так і суміщуваної (додаткової) роботи.
Виходячи зі змісту норм зазначеного акта, виконання поряд із своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) визначається
як суміщення у разі, якщо посада (робоче місце за відповідною професією) є вакантною.
Заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відрядженням тощо, коли відповідно до
чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада), без звільнення від своєї основної
роботи, визначається як виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.
Під розширенням зони обслуговування або збільшенням обсягу виконуваних робіт слід розуміти
виконання по ряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового
обсягу робіт за однією і тією ж професією або посадою.
Умови оплати праці державних службовців, посадови осіб органів місцевого самоврядування
встановлені постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р. № 268.
Встановлення доплат за суміщення професій (посад) зазначеним нормативно-правовим актом
не передбачено.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту 	 			
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 5 січня 2018 p. № 9/0/22-18/134
Щодо визначення дня звільнення за строковим
трудовим договором
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист <...> та в межах компетенції
повідомляється таке.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) передбачено, що однією з підстав припинення трудового договору є закінчення
строку (п. 2 і 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна
із сторін не поставила вимогу про їх припинення.
Стаття 47 КЗпП встановлює обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести
розрахунок з працівником у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, і видати йому
належно оформлену трудову книжку в день звільнення.
Пунктом 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110, визначено, що усі записи в трудовій книжці,
зокрема про звільнення, вносяться власником або уповноваженим ним органом після
видання наказу (розпорядження) у день звільнення і повинні точно відповідати тексту
наказу (розпорядження).
Враховуючи викладене, у цьому випадку роботодавець, на нашу думку, мав виконати
обов’язок, передбачений статтею 47 КЗпП в останній робочий день.
При цьому днем звільнення відповідно до частини другої статті 2411 КЗпП буде останній
день, визначений строковим трудовим договором.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
Директор Юридичного департаменту 				   О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 листопада 2017 р. № 2779/0/101-17
Щодо врахування премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів відрядження
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування премії при обчисленні
середньої заробітної плати для оплати днів відрядження згідно з Порядком обчислення середньої
заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок),
та повідомляє.
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Обчислення середньої заробітної плати для оплати днів відрядження провадиться відповідно
до пункту 2 Порядку виходячи із виплат за два місяці, що передують місяцю направлення у
відрядження.
Відповідно до пункту 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках
її збереження враховуються: оклад (тарифна ставка), доплати та надбавки, премії, які не носять
разового характеру, тощо.
Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою
відомістю на заробітну плату.
У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії
під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються
пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
Згідно з пунктом 4 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці
не враховуються, зокрема, виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток
працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток,
відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Пунктом 8 Порядку встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої
заробітної плати за останні два місяці роботи, провадиться шляхом множення середньоденного
заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.
Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично
відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.
Отже, у випадку, коли час відрядження працівникові оплачувався виходячи із середньої
заробітної плати, то ні суми цього середнього заробітку, ні дні, за які він зберігається, не
враховуються при обчисленні середньої заробітної плати виходячи із двох місяців.
Що стосується нарахування премії за час відрядження, то відповідно до статті 121 КЗпП за
роботу в період відрядження має виплачуватись заробітна плата згідно з умовами трудового
договору, в тому числі нараховуватись премії, якщо вони передбачені цими умовами. Якщо за
період відрядження нарахована заробітна плата нижче середньої заробітної плати, обчисленої
згідно із законодавством, тоді виплачується середня заробітна плата.
У разі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премію за цей період не
нараховують.
Директор Департаменту  				

О. Товстенко

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 11 грудня 2017 р. № 5605/4/4.7-ЗВ-17
Про умови надання відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку
Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці (далі — Держпраці) на
<...> звернення <...> повідомляє.
<...>
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У своєму зверненні Ви просите роз’яснити про умови надання відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку та про документи, які необхідно подати для оформлення
такої відпустки <...>.
Пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР встановлено, що відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому
порядку матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті
19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною
в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо
дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною
шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до
досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.
Для отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку необхідно
подати такі документи:
— заяву на ім’я роботодавця чи уповноваженої особи;
— довідку за формою № 080-1/о;
— свідоцтво про народження дитини.
Довідка за формою № 080-1/о видається на строк від 6 місяців — з огляду на характер, перебіг
захворювання дитини, відповідно, після закінчення строку, на який видана довідка, особа, яка бажає і
надалі перебувати у відпустці для догляду за дитиною, повинна отримати нову довідку на новий строк.
Вказана довідка може бути видана дитячими поліклініками, центрами первинної медикосанітарної допомоги, будинками дитини, закладами охорони здоров’я, що надають амбулаторнополіклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення, де обліковується дитина.
З врахуванням вищезазначеного, відпустка для догляду за дитиною до досягнення дитиною
шестирічного віку надається за заявою матері в обов’язковому порядку при умові подання
необхідних документів.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Роз’яснено, що не обов’язково видавати за два тижні наказ про щорічну відпустку, якщо за
два тижні до відпустки ознайомити працівника з повідомленням про дату її початку, передбачену
графіком відпусток.
Працівник і роботодавець узгоджують конкретні періоди надання щорічних відпусток за
графіком. Роботодавець має письмово повідомити працівника про дату початку відпустки мінімум
за два тижні до встановленого графіком терміну (частина 11 ст. 10 Закону України «Про відпустки»).
Повідомити можна двома способами, а саме ознайомити з:
— наказом про відпустку;
— повідомленням про відпустку.
Щоб скоротити документообіг, слід видавати накази про відпустку з таким розрахунком, щоб
ознайомлювати з ними працівників мінімум за два тижні до відпустки. На великих підприємствах
зробити це складно. Щоб не порушити законодавство, слід видавати накази за 16-17 днів до відпустки.
У разі використовування повідомлення про відпустку наказ можна видати за 5-7 днів. Тоді
бухгалтер встигне нарахувати та виплатити відпускні працівнику мінімум за три дні до відпустки
(частина перша ст. 21 Закону про відпустки).

№ 3 (134) березень 2018

19

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо накладення штрафів за порушення трудового законодавства
Механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення
законодавства про працю та зайнятість населення визначено Порядком, затвердженим постановою
КМУ від 17 липня 2013 р. № 509.
Штрафи накладаються головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і
відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками
територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських
рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад
та їх заступниками (далі — уповноважені посадові особи).
Штрафи можуть бути накладені на підставі:
— рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу
без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах
неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений
на підприємстві, в установі, організації;
— акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак
порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою
Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення
та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади;
— акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, під час якої виявлені
порушення законодавства про працю.
Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів із дати складення акта приймає
рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу.
Справа розглядається у 15-денний строк із дня прийняття рішення про її розгляд.
У разі надходження від суб’єкта господарювання або роботодавця, щодо якого порушено
справу, обґрунтованого клопотання про відкладення її розгляду, строк розгляду справи може
бути подовжено уповноваженою посадовою особою, але не більш як на 10 днів.
Про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб’єктів
господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду рекомендованим
листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх
представникам, про що на копії повідомлення, яка лишається в уповноваженої посадової особи,
що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого
представника.
За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта складає
постанову про накладення штрафу.
Розгляд справ на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або
роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного
посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, акта, зазначеного в абзаці 5 пункту 2
Порядку, здійснюється уповноваженими посадовими особами Держпраці та її територіальних органів.
Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, установленою
Мінсоцполітики, один із яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала
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справу, другий — надсилається протягом трьох днів суб’єкту господарювання або роботодавцю,
стосовно якого прийнято постанову, або видається його представнику, про що на ньому робиться
відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. У разі надсилання примірника
постанови поштою в матеріалах справи робиться відповідна позначка.
Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення,
про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі,
яка склала постанову про накладення штрафу.
Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена в судовому порядку.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо можливості заміни роботодавцем додаткової відпустки
за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
грошовою компенсацією
Міжнародні норми з питань праці та українське трудове законодавство забороняють заміну
мінімальної щорічної відпустки грошовою компенсацією.
Як відомо, робота у шкідливих і важких умовах призводить до значного напруження організму
і, як наслідок, — до швидкого розвитку втоми, що може погіршувати працездатність та негативно
впливати на стан здоров‘я працівників. Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто
працює, має право на відпочинок.
Стаття 2 Закону України «Про відпустки» забороняє заміну відпустки грошовою компенсацією,
крім випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.
Вказаною статтею передбачено також виплату грошової компенсації за невикористані щорічні
відпустки в разі звільнення та за бажанням працівника в разі використання ним не менше ніж 24
календарних днів щорічної та додаткових відпусток. Решта днів відпустки може замінюватися
грошовою компенсацією.
Водночас статтею 80 КЗпП забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості
протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу
із шкідливими і важкими умовами.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Дисциплінарне стягнення покладаються на працівника за невиконання або неналежне виконання
ним трудових обов’язків. Дисциплінарний проступок — це протиправна дія чи бездіяльність
працівника, що порушує встановлений на підприємстві, в установі, організації внутрішній трудовий
розпорядок.
Дисциплінарна відповідальність полягає в застосуванні до працівника дисциплінарних стягнень,
якими, відповідно до статті 147 КЗпП, можуть бути лише догана чи звільнення.
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Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для
окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
Перед тим, як застосувати до працівника якесь дисциплінарне стягнення, роботодавцю слід
звернути увагу на певні положення трудового законодавства, спрямовані на захист прав працівників
і убезпечення їх від дій роботодавця.
Не є порушенням трудової дисципліни відмова працівника від виконання роботи, якщо:
— така робота не передбачена трудовим договором — роботодавець не має права вимагати
від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП);
— виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або людей, які
його оточують, і навколишнього середовища — за таких обставин працівник має право відмовитися
від дорученої йому роботи (ст. 153 КЗпП);
— таку роботу відповідно до законодавства роботодавець не вправі вимагати від певних
категорій працівників — наприклад, заборонено залучати до робіт у нічний час та надурочних робіт
вагітних, жінок, які мають дітей до трьох років, неповнолітніх працівників (ст. 55, ст. 63 КЗпП) тощо.
При притягненні працівника до дисциплінарної відповідальності роботодавцю слід враховувати,
що такий захід стягнення як звільнення не може бути застосовано за будь-який дисциплінарний
проступок працівника — це можливо тільки за умови наявності встановлених у статті 40 та
статті 41 КЗпП підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, що пов’язані з
дисциплінарною відповідальністю працівника.
Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення є правомірним лише у разі:
— систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених
на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника
раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП );
— прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня)
без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
— появи працівника на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП);
— вчинення працівником за місцем роботи розкрадання майна роботодавця (п. 8 ст. 40 КЗпП);
— одноразового грубого порушення трудових обов’язків працівниками, зазначеними у пункті 1
статті 41 КЗпП.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо розподілу навантаження між охоронниками
в разі відсутності одного з них
Працівникам, які виконують на тому самому підприємстві поряд зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення
від основної роботи, провадиться доплата за виконання цих обов’язків (ст. 105 КЗпП).
Ці виплати здійснюються, якщо працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього
працівника одночасно з виконанням своїх обов’язків у межах тривалості одного робочого дня
(зміни), установленого працівникові графіком роботи.
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Для заміщення тимчасово відсутнього працівника може провадитися прийняття на роботу
іншого працівника за строковим трудовим договором.
Іще одним варіантом заміни тимчасово відсутнього працівника може бути покладання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника через видання наказу або розподіл його
обов’язків між декількома працівниками з відповідною доплатою кожному з них пропорційно до
виконаної роботи. Своєю чергою, усі години, відпрацьовані працівниками понад установлену за
обліковий період норму тривалості робочого часу, мають бути оплачені як надурочні згідно зі
статтею 106 КЗпП.
Охоронники, як правило, працюють за підсумованим обліком робочого часу. Підсумований облік
робочого часу кожного працівника проводиться за табелем виходів на роботу та затвердженим
графіком роботи (змінності) за обліковий період.
Отже, на час відсутності одного з працівників (охоронника) у зв’язку з відпусткою чи тимчасовою
непрацездатністю його обов’язки можуть бути розподілені між іншими працівниками.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ЦК ПРОФСПІЛКИ
Роз’яснення
Оплата праці в разі викладання кількох предметів:
як враховувати кваліфікаційну категорію
Учитель має вищу кваліфікаційну категорію. Виходячи із цієї кваліфікаційної категорії
йому здійснюють оплату праці за викладання хімії та фізики. З вересня 2017 р. цей учитель ще
викладає правознавство (за цим предметом курси підвищення кваліфікації не проходив). Чи
слід враховувати наявну вищу кваліфікаційну категорію при оплаті праці за години викладання
правознавства?
Відповідно до пункту 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення
про атестацію педагогічних працівників» від 6 жовтня 2010 р. № 930 в редакції згідно зі змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін
до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 20 грудня 2011 р. № 1473,
вчителі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який
викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється
на все педагогічне навантаження.
Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової
змісту загальної середньої освіти.
Згідно з пунктом 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня
2011 р. № 1473 він набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Наказ набув чинності
з 23 січня 2012 р.
Міністерством освіти і науки України в листі від 26 січня 2011 р. № 1/9-44 наголошено, що
органи управління освітою спільно з інститутами післядипломної педагогічної освіти повинні
планувати курси підвищення кваліфікації вчителів, які викладають два і більше навчальних
предметів, застосовуючи очно-дистанційні, дистанційні, варіативні та інші форми навчання,
які б органічно взаємоузгоджувалися з процедурою атестації педагогічних працівників.

№ 3 (134) березень 2018

23

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Згідно з пунктом 6.1 Типового положення про атестацію нарахування заробітної плати відповідно до присвоєної за результатами атестації кваліфікаційної категорії здійснюється з дня
прийняття рішення атестаційною комісією.
Тож вчителям, які підвищили кваліфікацію з предметів інваріантної складової змісту загальної
середньої освіти, присвоєна атестаційною комісією кваліфікаційна категорія поширюється на все
педагогічне навантаження.
Щодо предметів варіативної складової, то Типовим положенням про атестацію не передбачено
вимоги щодо обов’язковості проходження вчителями, які ведуть ці предмети, підвищення
кваліфікації. У цьому випадку кваліфікаційна категорія поширюється на педагогічне навантаження
варіативної складової, незалежно від підвищення кваліфікації.
Згідно з пунктом 6.1 Положення нарахування заробітної плати відповідно до присвоєної
за результатами атестації кваліфікаційної категорії здійснюється з дня прийняття рішення
атестаційною комісією.
Пунктом 5 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої
наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, передбачені випадки, коли
дозволяється протягом року змінювати розміри ставок заробітної плати й посадових окладів
педагогічним працівникам. Зокрема, при здобутті освіти зміна проводиться з дня подання
відповідного документа.
Тож вчителям, які підвищили кваліфікацію з інших предметів та подали керівнику навчального
закладу та в бухгалтерську службу відповідний документ про післядипломну освіту, розмір ставки
заробітної плати змінюється з дня його подання.
Згідно з пунктом 4 Інструкції № 102 та пунктом 2 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 посадові
оклади та ставки заробітної плати працівникам встановлюються керівниками.
Згідно з пунктом 6.10 Положення питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані
цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями III рівня відповідно до чинного
законодавства України. Тому не виключається можливість вирішення питання встановлення
вчителеві, який крім основного предмета читає інші предмети не за фахом, а курси підвищення
кваліфікації пройшов після чергової атестації, відповідної кваліфікаційної категорії атестаційною
комісією III рівня.
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Справа за позовом

про стягнення середнього заробітку за
час затримки виконання рішення суду
Ухвала Вищого адміністративного суду України від 15 листопада
2017 р. № К/800/10354/16

К

олегія суддів Вищого адміністративного
суду України, розглянувши під час по
переднього судового засідання адміні
стративну справу за позовом Особи_3
до Львівської митниці Державної фіскальної
служби (далі — Львівська митниця) про стяг
нення середньомісячного заробітку за час за
тримки виконання рішення суду, за касаційною
скаргою Львівської митниці встановила таке.
У листопаді 2015 р. Особа_3 звернулася до
суду з позовом, з урахуванням уточнень, про стяг
нення середньомісячної заробітної плати за час
затримки виконання рішення суду з 17 березня
2015 р. по 26 жовтня 2015 р. у сумі 36 817 грн
44 коп. за виключенням податків і зборів.
Постановою Львівського окружного адмініст
ративного суду від 1 грудня 2015 р., залишеною
без змін ухвалою Львівського апеляційного адмі
ністративного суду від 24 березня 2016 р., позов
задоволено. Із Львівської митниці на користь
Особи_3 стягнуто середньомісячну заробітну
плату за час затримки виконання рішення суду
за період з 17 березня 2015 р. по 26 жовтня
2015 р. включно в сумі 36 817 грн 44 коп. за
виключенням податків і зборів.
У касаційній скарзі відповідач просить ска
сувати ухвалені судові рішення та постановити
нове судове рішення про відмову в задоволенні
позовних вимог. Колегія суддів доходить вис
новку про відмову в задоволенні касаційної
скарги.
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Судами встановлено, що постановою Львів
ського окружного адміністративного суду від
16 березня 2015 р. у справі № 813/8192/14,
залишеною без змін ухвалою Львівського апе
ляційного адміністративного суду від 8 липня
2015 р., позовні вимоги Особи_4 до Львівської
митниці про скасування наказів та поновлення
на посаді задоволено. Визнано протиправними
та скасовано накази Львівської митниці від 12
листопада 2014 р. № 1225-о в частині при
тягнення до дисциплінарної відповідальності
заступника начальника відділу митного оформ
лення № 1 митного поста «Львів-аеропорт»
Особи_3 та від 21 листопада 2014 р. № 1231-о.
Особу_3 поновлено на посаді заступника на
чальника відділу митного оформлення № 1
митного поста «Львів-аеропорт» Львівської
митниці з 22 листопада 2014 р. З відповідача
на користь Особи_3 стягнуто 18 893 грн 16 коп.
середнього заробітку за час вимушеного про
гулу, за виключенням податків і зборів.
Десятого вересня 2015 р. Львівським окруж
ним адміністративним судом видано виконавчий
лист про поновлення Особи_3 на посаді заступ
ника начальника відділу митного оформлення
№ 1 митного поста «Львів-аеропорт» Львівської
митниці з 22 листопада 2014 р.
Двадцять третього вересня 2015 р. дер
жавним виконавцем відділу примусового ви
конання відкрито виконавче провадження щодо
виконання рішення суду в цій частині.
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На виконання постанови Львівського окруж
ного адміністративного суду від 16 березня
2015 р. Львівською митницею видано наказ
«По особовому складу» від 7 жовтня 2015 р.
№ 761-0 про поновлення позивача на посаді
заступника начальника відділу митного оформ
лення № 1 митного поста «Львів-аеропорт»
Львівської митниці.
Двадцять третього жовтня 2015 р. відпові
дачем прийнято наказ № 826-о, відповідно до
якого Особа_3 мала приступити до виконання
обов’язків за посадою заступника начальника
відділу митного оформлення № 1 митного
поста «Львів-аеропорт» Львівської митниці з
27 жовтня 2015 р.
Відповідно до частини другої статті 235
КЗпП у разі винесення рішення про поновлен
ня на роботі орган, який розглядає трудовий
спір, одночасно приймає рішення про випла
ту працівникові середнього заробітку за час
вимушеного прогулу або різниці в заробітку
за час виконання нижчеоплачуваної роботи,
але не більш як за один рік. Якщо заява про
поновлення на роботі розглядається більше
одного року не з вини працівника, орган, який
розглядає трудовий спір, виносить рішення
про виплату середнього заробітку за весь час
вимушеного прогулу.
Згідно з частиною сьомою статті 235 КЗпП
рішення про поновлення на роботі незаконно
звільненого або переведеного на іншу роботу
працівника, прийняте органом, який розглядає
трудовий спір, підлягає негайному виконанню.
Згідно зі статтею 236 КЗпП у разі затримки
власником рішення органу, який розглядав
трудовий спір про поновлення на роботі не
законно звільненого або переведеного на іншу
роботу працівника, цей орган виносить ухвалу
про виплату йому середнього заробітку або
різниці в заробітку за час затримки.
Зазначена вище стаття КЗпП не містить
застережень, що власник не відповідає за зат
римку виконання рішення про поновлення на
роботі незаконно звільненого або переведеного
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на іншу роботу працівника, якщо працівник
не вчинив додаткові дії, що вказують на його
бажання поновитися на роботі.
Відповідно до частини першої статті 255
Кодексу адміністративного судочинства Укра
їни від 6 липня 2005 р. № 2747-IV (далі —
КАСУ) постанова або ухвала суду, яка набрала
законної сили, є обов’язковою для осіб, які
беруть участь у справі, для їх правонаступ
ників, а також для всіх органів, підприємств,
установ, посадових чи службових осіб, інших
фізичних осіб і підлягає виконанню на всій
території України.
Пунктом 3 частини першої статті 256 КАСУ
встановлено, що постанови суду про понов
лення на посаді у відносинах публічної служби
виконуються негайно.
Частиною четвертою статті 257 КАСУ за
конодавець обумовив питання примусового
виконання судових рішень у порядку, вста
новленому Законом України «Про виконавче
провадження». Цим підкреслюється винятко
вість саме примусового виконання рішення
адміністративного суду. Відповідно до зга
даного Закону примусове виконання рішень
покладається на Державну виконавчу службу.
Отже, діяльність органів державної ви
конавчої служби та її основне призначення
полягає саме в примусовому виконанні рішень
суду, в т. ч. постанов судів про поновлення
на посадах у відносинах публічної служби,
які набрали законної сили, що і є підставою
для їх негайного виконання. Добровільне ви
конання рішення суду боржником — це його
законодавчо встановлений обов’язок. Зокрема,
зазначений обов’язок не є похідним від дій
особи (подання заяви чи виконавчого листа
для відкриття виконавчого провадження), яку
поновлено на роботі. У таких випадках держава
в особі органу державної виконавчої служби
несе відповідальність за виконання остаточних
судових рішень.
Враховуючи те, що постанова Львівсько
го окружного адміністративного суду від
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16 березня 2015 р. в частині поновлення
Особи_3 на посаді заступника начальника
відділу митного оформлення № 1 митного
поста «Львів-аеропорт» Львівської митниці
виконана шляхом прийняття наказу лише 7
жовтня 2015 р., колегія суддів погоджується
з висновками судів попередніх інстанцій, що
позивач має право відповідно до статті 236
КЗпП на виплату йому середнього заробітку
за час затримки виконання судового рішення.
Аналогічна правова позиція викладена Верхов
ним Судом України в постанові від 23 червня
2015 р. № 21-63а15.
Згідно з вимогами чинного законодавства
рішення органу, який розглядав трудовий спір
про поновлення на роботі незаконно звільне
ного або переведеного працівника, вважається
виконаним, якщо власником видано наказ,
розпорядження про допуск до роботи й такого
працівника фактично допущено до роботи.
У разі несвоєчасного поновлення працівника
на роботі з вини власника середній заробіток
виплачується йому за чітко визначений законом
проміжок часу: з дня винесення відповідного
рішення органом, що розглядав трудовий спір,
до дня його фактичного виконання.
Середній заробіток працівника згідно з час
тиною першою статті 27 Закону України «Про
оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95ВР визначається за правилами, встановленими
в Порядку обчислення середньої заробітної
плати, затвердженому постановою КМУ від 8
лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).
Із пункту 5 Порядку № 100 вбачається, що
нарахування виплат у всіх випадках збереження
середньої заробітної плати провадиться ви
ходячи з розміру середньоденної (годинної)
заробітної плати.
Нарахування виплат, що обчислюються із
середньої заробітної плати за останні два місяці
роботи, провадяться шляхом множення серед
ньоденного (годинного) заробітку на число
робочих днів/годин, а у випадках, передбачених
чинним законодавством, календарних днів, які
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мають бути оплачені за середнім заробітком
(абзац 2 п. 8 Порядку № 100).
За правилами абзацу 3 пункту 3 Порядку
№ 100 усі виплати включаються в розрахунок
середньої заробітної плати в тому розмірі,
в якому вони нараховані, без виключення сум
відрахування на податки, стягнення аліментів
тощо за винятком відрахувань із заробітної
плати осіб, засуджених за вироком суду до
виправних робіт без позбавлення волі.
Відповідно до довідки Львівського міського
центру зайнятості від 23 листопада 2015 р.
№ 5995 Особа_3 з 1 березня 2015 р. по 31
жовтня 2015 р. у них на обліку не перебувала,
виплати допомоги по безробіттю не отримува
ла, та довідки ДФСУ від 26 листопада 2015 р.
№ 19769/л/1100, відповідно до якої позивач
у період з 1 січня 2015 р. по 30 червня 2015 р.
доходів не отримував.
Вирішуючи спір, суди першої та апеляційної
інстанцій обґрунтовано виходили з того, що се
редня заробітна плата Особи_3 за час затримки
виконання судового рішення має розраховува
тися з використанням даних про її середньо
денний заробіток у сумі 242 грн 22 коп. (без
вирахування податків та інших обов’язкових
платежів), помножений на кількість робочих
днів протягом усього часу затримки (152 дні).
Визначаючи період, за який має бути стяг
нутий середній заробіток позивача, суди попе
редніх інстанцій обґрунтовано виходили з того,
що реальне поновлення позивача на роботі та
зарахування до штату, нарахування заробітної
плати відбулось 27 жовтня 2015 р.
Таким чином, суди обґрунтовано задо
вольнили позов: оскільки негайного виконання
рішення суду в частині поновлення позивача на
роботі не відбулося, на користь позивача підля
гає стягненню середній заробіток за період з 17
березня 2015 р. по 26 жовтня 2015 р. включно.
Суди першої та апеляційної інстанцій пра
вильно застосували норми матеріального і про
цесуального права, тому підстави для скасування
або зміни прийнятих ними рішень відсутні.
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Керуючись статтями 2201, 223, 224, 230,
231 КАСУ, колегія суддів ухвалила:
 касаційну скаргу Львівської митниці за
лишити без задоволення;
 постанову Львівського окружного адміні
стративного суду від 1 грудня 2015 р. та ухвалу
Львівського апеляційного адміністративного
суду від 24 березня 2016 р. залишити без змін.

Правовий коментар
Нагадаємо, що згідно зі статтею 17 КАСУ юрис
дикція адміністративних судів поширюється
на публічно-правові спори, зокрема спори
з приводу прийняття громадян на публічну
службу, її проходження, звільнення з публічної
служби. Оскільки судовий спір виник під час
звільнення особи з державної служби, справу
розглядали адміністративні суди. Предметом
розгляду справи було стягнення працівником
середнього заробітку за затримку виконання
рішення суду роботодавцем. Згідно з части
ною сьомою статті 235 КЗпП рішення про
поновлення на роботі незаконно звільненого
або переведеного на іншу роботу працівника,
прийняте органом, який розглядає трудовий
спір, підлягає негайному виконанню. При цьому
КЗпП не роз’яснює, які саме строки маються
на увазі під словом «негайно». У той же час ця
норма є імперативною та вказує на те, що ро
ботодавцю не можна зволікати з виконанням
рішення суду. Та досить часто роботодавець
потрапляє у складну ситуацію, оскільки не має
відповіді на такі не врегульовані законодавчо
питання.
Законодавство не ставить умови щодо згоди
чи незгоди працівника стосовно поновлення на
роботі. У той же час згідно зі статтею 43 Кон
ституції України примусова праця заборонена.
Отже, як бути, якщо рішення суду про понов
лення на роботі є, а заяви працівник не подав?
При цьому стаття 236 КЗпП містить імперативну
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норму, згідно з якою в разі затримки власником
виконання рішення органу, який розглядав тру
довий спір про поновлення на роботі незаконно
звільненого працівника, цей орган виносить
ухвалу про виплату йому середнього заробітку
або різниці в заробітку за час затримки.
Як бути роботодавцю, якщо після ухвалення
рішення про поновлення на роботі працівник
не має наміру поновлювати відносини з цим
роботодавцем.
Як бути, якщо звільнення обґрунтоване та
належним чином оформлене й роботодавець
відстоює своє право на оскарження, суд ви
щої інстанції задовольняє скаргу роботодавця,
а працівнику вже виплатили кошти за виму
шений прогул.
Повертаючись до вище розглянутої справи
хотілося б наголосити, що наразі процедура по
новлення працівника на роботі законодавством
чітко не врегульована. Згідно зі статтею 257 КАСУ
в разі необхідності спосіб, строки та порядок ви
конання судових рішень можуть бути визначені
в самому судовому рішенні. Отже, роботодавцю
слід просити суд про встановлення не лише кон
кретних строків для виконання рішення суду, а й
порядку виконання рішення. Також статтею 221
Цивільного процесуального кодексу України від
18 березня 2004 р. № 1618-IV передбачено, що
якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які
брали участь у справі, суд за їхньою заявою ви
носить ухвалу, в якій роз’яснює своє рішення, не
змінюючи при цьому його змісту. Подання заяви
про роз’яснення рішення суду допускається, якщо
воно ще не виконане або не закінчився строк,
протягом якого рішення може бути пред’явлене
до примусового виконання. Отже, представник
роботодавця в суді повинен просити суд щодо
роз’яснення цих питань в рішенні суду чи в окре
мому процесуальному документі, такому, як
роз’яснення рішення суду. 
Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»
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Олена Замкова,

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

Експертиза цінності документів
на підприємстві

У статті розглянуто, з якою метою проводять експертизу цінності документів,
що нагромаджуються у процесі діяльності підприємства, чи всі юридичні
особи зобов’язані проводити таку експертизу, куди та в які строки слід звертатися для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого
віднесення до Національного архівного фонду, якими нормативно-правовими
актами й методичними документами слід керуватися під час проведення експертизи та як правильно спланувати роботу експертної комісії, оформити
протокол її засідання тощо

Загальні вимоги до проведення
експертизи цінності документів
Експертиза цінності документів — це всебічне
вивчення документів, що накопичилися на підприємстві в результаті його діяльності, з метою:
 можливого внесення їх до Національного
архівного фонду (далі — НАФ) або вилучення
з нього;
 проведення грошової оцінки документів,
внесених до НАФ;
 можливого віднесення їх до категорії
унікальних;

До відома!
Унікальними визнаються документи НАФ, що
становлять виняткову культурну цінність.
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 встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до НАФ.
Підприємство незалежно від форми власності зобов’язано не пізніше одного року з дня
реєстрації звернутися до однієї з державних
архівних установ або архівного відділу міської
ради (райдержадміністрації), у зоні комплектування якої воно перебуває, для проведення
експертизи цінності документів з метою їх
можливого віднесення до НАФ.
Експертиза цінності документів проводиться на підставі чинного законодавства у сфері
архівної справи та діловодства, типових та
галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх зберігання, типових та
галузевих переліків видів документів, що підлягають внесенню до НАФ, типових і примірних
номенклатур справ, інших нормативно-правових актів з питань експертизи цінності, методич-

Кадровик України

Архівна справа

Увага!
Підприємства зобов’язані забезпечити збереженість документів, що накопичилися за
час їх діяльності, до проведення експертизи їх
цінності. Забороняється знищення документів
без попереднього проведення експертизи їх
цінності.

них рекомендацій Державної архівної служби
України (далі — Укрдержархів).
Передусім такими нормативно-правовими
актами є:
 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня
1993 р. № 3814-XII;
 постанова КМУ «Про проведення експертизи цінності документів» від 8 серпня 2007 р.
№ 1004 (далі — Постанова № 1004);
 наказ Міністерства юстиції України «Про
затвердження Переліку типових документів,
що створюються під час діяльності державних
органів, органів місцевого самоврядування,
інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів»
від 12 квітня 2012 р. № 578/5.

Утворення експертної комісії
Для організації та проведення експертизи цінності документів на підприємствах утворюються постійно діючі експертні комісії (далі — ЕК),
що функціонують відповідно до положень про
них (додаток 1).
Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства,
установи та організації розробляють положення
про ЕК на підставі Типового положення про
експертну комісію державного органу, органу
місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації,

№ 3 (134) березень 2018

затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 19 червня 2013 р. № 1227/5.
Об’єднання громадян, релігійні організації,
підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, а також
державні наукові установи під час підготовки
положень про ЕК керуються рекомендаціями
Укрдержархіву*.
До складу ЕК підприємства, що затверджується керівником підприємства, входять:
 керівник служби діловодства (особа,
відповідальна за діловодство на підприємстві);
 керівник архівного підрозділу (особа,
відповідальна за архів підприємства);
 працівники різних структурних підрозділів, зокрема по одному працівнику від правової,
кадрової та фінансової служб підприємства (за
наявності таких служб);
 представники експертно-перевірної комісії (далі — ЕПК) державної архівної установи
або ЕК архівного відділу міської ради (райдерж
адміністрації), у зоні комплектування якої/якого
перебуває відповідне підприємство.
Голову ЕК, яким, як правило, є заступник
керівника підприємства, призначає керівник
підприємства.
ЕК працює відповідно до річного плану,
який затверджується керівником підприємства,
і звітує перед ним про проведену роботу (додаток 2). Засідання ЕК проводяться не рідше
одного разу на рік і вважаються правоможними,
якщо на них присутні не менш як дві третини
складу членів комісії.
Рішення ЕК з проведення експертизи цінності документів приймається більшістю голосів і оформлюється протоколом засідання
комісії (додаток 3). Протокол підписують
голова (у разі його відсутності — заступник) і
секретар комісії. Рішення набирає чинності з
* Рекомендації щодо укладання положення про експертну комісію об’єднання громадян, релігійної організації, підприємства,
установи та організації, заснованих на приватній формі власності, схвалено на засіданні Нормативно-методичної комісії
Укрдержархіву (протокол від 26 червня 2013 р. № 2).
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Зразок положення про експертну комісію

Додаток 1

Зображення емблеми товариства
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Перевага»
ПОЛОЖЕННЯ
		
02.01.2018 № 1
м. Бориспіль

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ПрАТ «СК «Перевага»
Грінько В. М. Грінько
16 січня 2018 року

Про експертну комісію
1. Експертна комісія ПрАТ «СК «Перевага» створена відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і Порядку утворення та діяльності комісій з проведення
експертизи цінності документів для організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності товариства, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної комісії (далі — ЕК) архівного відділу Бориспільської міської
ради, у зоні комплектування якого перебуває товариство.
2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом товариства. Рішення ЕК затверджуються генеральним директором товариства, після чого стають обов’язковими для виконання структурними підрозділами товариства.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, нормативно-правовими
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України,
рекомендаціями Державної архівної служби України щодо укладання положення про експертну
комісію об’єднання громадян, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, іншими нормативними актами та методичними документами,
а також цим Положенням.
4. Склад ЕК затверджується генеральним директором товариства.
До складу ЕК входять керівники служби діловодства та архівного підрозділу, начальник адміністративно-господарського відділу, юрисконсульт, менеджер з персоналу, а також представник від
ЕК архівного відділу Бориспільської міської ради.
Головою ЕК призначається заступник генерального директора товариства, а секретарем — керівник архівного підрозділу товариства.
5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів товариства та окремих посадових осіб рішення ЕК, здійснює
облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.
6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує генеральний директор товариства,
і звітує перед ним про проведену роботу.
7. Завданням ЕК товариства є організація та проведення експертизи цінності документів, що
утворилися в діловодстві товариства.
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Закінчення додатка 1
8. ЕК товариства приймає рішення про схвалення та подання до архівного відділу Бориспільської міської ради проектів таких документів:
 описів справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду (далі — НАФ);
 описів справ з кадрових питань;
 номенклатури справ;
 інструкції з діловодства;
 положення про службу діловодства, архівний підрозділ та ЕК;
 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
 актів про вилучення документів з НАФ.
9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:
 перевіряти дотримання структурними підрозділами товариства та окремими працівниками, відповідальними за роботу з документами у товаристві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ,
групування документів у справи, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення справ;
 пропонувати керівникам структурних підрозділів, відповідальним працівникам товариства
розшук відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та надання письмових пояснень у випадках втрати цих документів;
 одержувати від структурних підрозділів товариства відомості та пропозиції, необхідні для
визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;
 заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів товариства про хід підготовки документів до архівного зберігання та забезпечення збереженості документів, а також про
причини втрати документів;
 запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів
товариства, а в разі необхідності — працівників архівного відділу Бориспільської міської ради;
 інформувати керівництво товариства з питань, що входять до компетенції ЕК.
10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо
на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.
11. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюється
протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності — заступник) і секретар комісії, та набирає
чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК генеральним директором товариства.
12. У разі відмови генерального директора товариства затвердити протокол засідання ЕК вона
може звернутися до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України,
рішення якої з цього питання є остаточним.
Заступник генерального
директора
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
Бориспільської міської ради
10 січня 2018 року № 1
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Дмитрук
			
			
			
		

І. Г. Дмитрук
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
ПрАТ «СК «Перевага»
04 січня 2018 р. № 1
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Зразок річного плану роботи експертної комісії

Додаток 2

Зображення емблеми товариства
Приватне акціонерне товариство				
«Страхова компанія «Перевага»				
								

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ПрАТ «СК Перевага»

ПЛАН							
								
04.01.2018 № 4
м. Бориспіль

Грінько В. М. Грінько
05 січня 2018 року

Роботи експертної комісії
на 2018 рік
№
з/п

Вид роботи

Термін
виконання

1

2

3

Відмітка про
виконання
4

1.

Підготовка річного плану роботи ЕК
ПрАТ «СК «Перевага» на 2018 рік

січень

Дмитрук І. Г.

виконано

січень

члени ЕК

виконано

2.

Розгляд та прийняття рішення про схвалення
та подання на погодження ЕК Бориспільської
міської ради положення про експертну комісію
ПрАТ «СК «Перевага»

протягом
року

Райко З. В.

3.

Контроль та проведення перевірки дотримання
структурними підрозділами товариства встановлених вимог щодо формування справ, упорядкування та оформлення документів

листопад

члени ЕК

4.

Розгляд та прийняття рішення про схвалення і
подання на погодження ЕК Бориспільської
міської ради описів справ постійного зберігання, описів справ з кадрових питань, акта про
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, за 2008–2012 роки

5.

Розгляд та прийняття рішення про схвалення
зведеної номенклатури справ ПрАТ «СК «Перевага» на 2019 рік

грудень

члени ЕК

Голова експертної комісії
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Виконавець

Дмитрук

І. Г. Дмитрук
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моменту затвердження протоколу керівником
підприємства, за наказом якого була утворена
відповідна комісія. У разі відмови керівника
підприємства затвердити протокол засідання
комісії з проведення експертизи цінності документів її голова може звернутися із скаргою
до Центральної експертно-перевірної комісії
(далі —ЦЕПК) Укрдержархіву, рішення якої є
остаточним.
Секретар ЕК за вказівками її голови забезпечує скликання комісії, протоколює засідання
та оформлює протоколи, доводить до відома
структурних підрозділів і окремих посадових
осіб підприємства рішення комісії, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію
ЕК і забезпечує її зберігання.

Організація роботи експертної комісії
У своїй діяльності ЕК підприємств керуються
принципами та критеріями експертизи цінності документів, установленими Порядком
утворення та діяльності комісій з проведення
експертизи цінності документів, затвердженим
Постановою № 1004.
ЕК підприємства, у діяльності якого утворюються документи НАФ, приймає рішення про:
 схвалення та подання до ЕПК державного
архіву (ЕК архівного відділу районної, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, міської ради) проектів таких
документів:
описів справ постійного зберігання;
описів справ з кадрових питань (особового
складу);
номенклатур справ;
інструкцій з діловодства;
положень про службу діловодства, архівний
підрозділ та ЕК;
анотованих переліків унікальних документів
НАФ;
актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
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актів про вилучення документів з НАФ;
актів про невиправні пошкодження справ
(документів) НАФ;
 схвалення таких документів:
описів справ тривалого (понад 10 років)
зберігання;
актів про невиправні пошкодження справ
(документів) тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу);
номенклатур справ і описів справ тривалого
(понад 10 років) зберігання юридичних осіб,
підпорядкованих цьому підприємству, але в діяльності яких не створюються документи НАФ.
ЕК підприємства, у діяльності якого не утворюються документи НАФ, приймає рішення про:
 схвалення та подання до ЕПК державного
архіву (ЕК архівного відділу районної, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, міської ради) проектів таких
документів:
описів справ з кадрових питань (особового
складу);
актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
 схвалення таких документів:
інструкції з діловодства;
номенклатури справ;
положень про службу діловодства, архівний
підрозділ та ЕК;
описів справ тривалого (понад 10 років)
зберігання;
актів про невиправні пошкодження справ
(документів) тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу);
номенклатур справ і описів справ тривалого
(понад 10 років) зберігання юридичних осіб,
підпорядкованих цьому підприємству, в діяльності яких не створюються документи НАФ.
ЕК одночасно розглядає описи справ та акти
про вилучення для знищення документів, не
внесених до НАФ, а також акти про вилучення
документів з НАФ разом з актами про невиправні пошкодження справ (документів) НАФ
(за їх наявності).
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Додаток 3
Зразок протоколу засідання експертної комісії
Зображення емблеми товариства
Приватне акціонерне товариство			
«Страхова компанія «Перевага»			
						
ПРОТОКОЛ					
						
04.01.2018 № 1					
м. Бориспіль

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ПрАТ «СК «Перевага»
Грінько В. М. Грінько
05 січня 2018 року

Засідання експертної комісії
Голова — Дмитрук І. Г.
Секретар — Райко З. В.
Присутні: Андрієнко Г. Л., Загорчук С. М., Кулешко Т. П., Поліщук С. О.,
Приходько М. Д., Стаднійчук А. В.
Порядок денний:
1. Про склад експертної комісії ПрАТ «СК «Перевага» на 2018 р. та обговорення плану роботи експертної комісії на 2018 р. (доповідач — Дмитрук І. Г.,
голова ЕК товариства).
2. Про схвалення і подання на розгляд ЕК Бориспільської міської ради проекту
положення про експертну комісію ПрАТ «СК «Перевага» (доповідач — Дмит
рук І. Г., голова ЕК товариства).
1. СЛУХАЛИ:
Дмитрук І. Г., який зазначив, що відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» і Порядку утворення та діяльності
комісій з проведення експертизи цінності документів, з метою поліпшення якості
роботи архівного підрозділу товариства та у зв’язку з кадровими змінами, наказом генерального директора ПрАТ «СК «Перевага» від 2 січня 2018 р. № 2
було затверджено новий склад експертної комісії на 2018 р., що додається до
протоколу.
Також Дмитрук І. Г. ознайомив членів експертної комісії з планом роботи ЕК
на 2018 р.
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Закінчення додатка 3
ВИСТУПИЛИ:
Андрієнко Г. Л. запропонувала передбачити у плані роботи ЕК контроль та проведення перевірки дотримання структурними підрозділами товариства встановлених
вимог щодо формування справ, упорядкування та оформлення документів.
Райко З. В. уточнила, що такий контроль має відбуватися протягом усього року.
Члени ЕК підтримали пропозицію Андрієнко Г. Л. і Райко З. В.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію щодо нового складу ЕК взяти до відома.
1.2. Внести до річного плану роботи ЕК пункт щодо контролю та проведення
перевірки дотримання структурними підрозділами товариства встановлених
вимог щодо формування справ, упорядкування та оформлення документів.
2. СЛУХАЛИ:
Дмитрук І. Г., ...
ВИСТУПИЛИ:
...
УХВАЛИЛИ:
2.1. ...
2.2. ...
Голова

Дмитрук

І. Г. Дмитрук

Секретар

Райко

З. В. Райко
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Унесення документів підприємств до НАФ
здійснюється на підставі рішення ЕПК державного архіву про схвалення описів справ
постійного зберігання та його затвердження
керівником підприємства.

Експертиза цінності документів у
поточному діловодстві
Експертиза цінності документів у діловодстві
проводиться щороку в структурних підрозділах підприємства безпосередньо особами,
відповідальними за організацію діловодства
в цих підрозділах, разом з ЕК під методичним
керівництвом служби діловодства та архіву
підприємства (особи, відповідальної за архів).
Організаційну та методичну допомогу у
проведенні експертизи цінності надає ЕПК
державного архіву (ЕК архівного відділу районної, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, міської ради).
Під час проведення експертизи цінності
документів у діловодстві вирізняють чотири
групи справ:
 постійного зберігання;
 тривалого (понад 10 років) зберігання;
 тимчасового зберігання (до 10 років
включно);
 ті, що підлягають знищенню у зв’язку із
закінченням строків їх зберігання.
Відбір зазначених груп документів здійснюється на підставі номенклатури справ підприємства, а також типових та галузевих переліків
документів зі строками зберігання шляхом
перегляду кожного аркуша справи.
Одночасно перевіряють:
 якість і повноту чинної номенклатури
справ;
 правильність визначення строків зберігання справ, передбачених цією номенклатурою;
 дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ.
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Увага!
Забороняється відбір документів для подальшого зберігання або знищення лише на підставі заголовків справ в описі або номенклатурі
справ.

Строк зберігання документів обчислюється
з 1 січня року, наступного за роком закінчення
справи. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених у 2017 р., починається
з 1 січня 2018 р.
Справи з позначкою «ЕПК», у яких експертизою цінності встановлена наявність документів постійного зберігання, підлягають
переформуванню таким чином: документи
постійного зберігання, вилучені із зазначених
справ, об’єднують у самостійні справи або
приєднують до інших однорідних справ. Оправлення знову сформованих справ здійснюється
тільки після завершення експертизи цінності
документів.
Крім того, під час проведення експертизи
цінності документів у діловодстві виявляються
і підлягають вилученню зі справ постійного та
тривалого (понад 10 років) зберігання:
 дублетні документи;
 документи, що не стосуються справи;
 чернетки;
 неоформлені копії;
 металеві скріплення.
За результатами експертизи цінності документів структурні підрозділи готують справи
постійного й тривалого (понад 10 років) зберігання до передавання в архів підприємства,
зокрема:
 здійснюють належне оформлення справ;
 складають описи справ структурного
підрозділу;
 на підставі номенклатур справ формують
переліки (списки) справ, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх збе-
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рігання, для включення до акта про вилучення
для знищення документів, не внесених до НАФ.
У разі встановлення в процесі експертизи
цінності фактів нестачі документів і справ,
що внесені до номенклатури, відповідними
структурними підрозділами підприємства
здійснюється їх розшук. У разі негативного
результату розшуку керівник підприємства за
поданням служби діловодства або керівника
архіву (особи, відповідальної за архів) створює
комісію зі службового розслідування, призначає службове розслідування і видає наказ про
притягнення до відповідальності осіб, винних
у втраті документів або справ. Довідка про
причини відсутності документів або справ,
підписана членами комісії та керівником відповідного структурного підрозділу, передається
до архіву підприємства.
На підставі довідки архів складає акт про
нестачу справ (документів) у структурних підрозділах, який підписує керівник архіву (особа,
відповідальна за архів), візує керівник служби
діловодства та затверджує керівник підприємства.

Експертиза цінності документів
в архіві підприємства
В архіві підприємства експертизу цінності документів проводять у таких випадках:
 під час складання зведених описів справ;
 у разі надходження документів у неупорядкованому стані;
 у разі закінчення строків тимчасового
зберігання архівних документів;
 перед передаванням справ на постійне
зберігання до відповідної державної архівної
установи або архівного відділу міської ради
(райдержадміністрації);
 з метою виявлення унікальних документів
НАФ.
Експертиза цінності документів в архіві
підприємства здійснюється під методичним
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керівництвом відповідної державної архівної
установи або архівного відділу міської ради
(райдержадміністрації), у зоні комплектування
якої/якого перебуває підприємство.
Під час складання зведених описів справ
експертиза цінності документів в архіві підприємства передбачає аналіз складу документації
підприємства, передусім організаційних і розпорядчих документів, а також планової та звітної
документації.
По-перше, уточнюється, в яких структурних
підрозділах відкладаються дублетні документи, що підлягають знищенню. За необхідності
в архіві підприємства можуть залишатися на
зберігання дублетні примірники документів, що
підлягають постійному зберіганню в державній
архівній установі, архівному відділі міської ради
(райдержадміністрації). Аналізується також
характер повторення інформації в інших документах: вид, форма та повнота повторюваності.
Вилучення дублетних документів та документів з повторюваною інформацією здійснюється лише після звіряння з документами, що
залишаються на постійне зберігання.
По-друге, здійснюється перевіряння правильності формування справ та їх оформлення
відповідно до архівних вимог. У разі виявлення
порушень архів має право вимагати переформування справ структурними підрозділами.
По-третє, на підставі описів справ структурних підрозділів працівники архіву підприємства
складають зведені описи справ підприємства
постійного зберігання, тривалого (понад 10
років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) (див. журнал «Кадровик України»,
№ 10–11/ 2017).
З метою виявлення документів, строк тимчасового зберігання яких закінчився, експертиза цінності в архіві підприємства проводиться
щороку. Під час її проведення переглядаються
описи справ з кадрових питань (особового
складу), тривалого (понад 10 років) зберігання,
у т. ч. відповідні описи справ підприємствпопередників та ліквідованих підприємств.
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Перед передаванням справ на постійне
зберігання експертиза цінності документів
НАФ передбачає цільове вивчення документів
з метою виявлення:
 дублетних документів (тотожних за змістом
тиражованих примірників одного документа);
 документів тимчасового зберігання, які
внесені до НАФ помилково;
 документів, документна інформація яких
втрачена та не підлягає відновленню в первісному або наближеному до нього вигляді.
Необхідність проведення такої експертизи
ініціюється, як правило, державною архівною
установою, архівним відділом міської ради
(райдержадміністрації) у разі виявлення в затверджених раніше описах дублетних документів, документів тимчасового строку зберігання,
які внесені до НАФ помилково, порушень у
формуванні справ, а також незадовільного
фізичного стану документів, що спричинило
втрату документної інформації.
За результатами цільового вивчення документів архів складає проект акта про вилучення
документів з НАФ. Акт схвалює ЕК підприємства та подає на розгляд ЕПК державної архівної
установи чи ЕК архівного відділу міської ради
(райдержадміністрації), у зоні комплектування
якої/якого перебуває підприємство.
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Остаточне рішення про вилучення документів з НАФ приймає ЦЕПК Укрдержархіву.
Погоджений ЦЕПК Укрдержархіву акт про
вилучення документів з НАФ затверджується
керівником підприємства. На підставі затвердженого акта архів підприємства вносить зміни
в облікові документи, зокрема в підсумковий
запис та засвідчувальний напис опису.
Експертиза цінності документів НАФ, спрямована на виявлення унікальних документів
НАФ, проводиться архівами підприємств, які
відповідно до законодавства мають право постійно зберігати документи НАФ.
Віднесення документів НАФ до унікальних
здійснюється на підставі критеріїв походження, змісту, зовнішніх ознак або за сукупністю
критеріїв та характеристик.
За результатами виявлення документів НАФ,
що можуть бути віднесені до унікальних, в архіві
підприємства складаються проекти анотованих
переліків унікальних документів НАФ.
Виявлення унікальних документів НАФ в
архіві підприємства та їх опис в анотованому
переліку здійснюються на підставі Методики
віднесення документів Національного архівного
фонду до унікальних, затвердженої наказом
Державного комітету архівів України від 19 лютого 2008 р. № 34. 
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Виплата грошової
компенсації замість відпустки
Відповідно до Конституції України та трудового законодавства кожний працівник має право на відпустку. Законодавством також передбачено, що за
бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. Яким категоріям працівників та які відпустки можна компенсувати, а також як це правильно оформити, розглянемо в статті

Відпустки, що компенсуються,
та їх обсяг
Питання виплати грошової компенсації за
невикористані дні відпустки регулюється статтею 24 Закону України «Про відпустки» від 15
листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон
про відпустки) та статтею 83 КЗпП. Згідно із
зазначеними нормами грошова компенсація
може виплачуватися як під час звільнення
працівника, так і під час його роботи (тобто без
звільнення), але факт звільнення впливає на те,
в якому розмірі та за які відпустки працівник
має право отримати компенсацію.
Так, грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також соціальної
додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи, виплачується
лише в разі звільнення працівника (частина
перша ст. 24 Закону про відпустки та частина
перша ст. 83 КЗпП).
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Якщо працівник не звільняється, а продов
жує працювати, то йому, за його бажанням,
може бути компенсована лише частина щорічної відпустки, але за певних умов. Нагадаємо,
що згідно зі статтею 4 Закону про відпустки до
щорічних відпусток належать:
 основна відпустка;
 додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
 додаткова відпустка за особливий характер праці (в т. ч. відпустка працівникам з ненормованим робочим днем);
 інші додаткові відпустки, передбачені
законодавством.
Додаткова відпустка працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи, передбачена статтею 19 Закону про відпустки, не належить до
щорічних відпусток: її надають не за відпрацьований робочий рік, а за календарний. Тому на
неї не поширюються умови компенсації щорічних відпусток (лист Мінсоцполітики України
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від 19 січня 2017 р. № 132/0/101-17/284),
і, відповідно, працівник не може отримати
компенсацію за таку відпустку, якщо він не
звільняється.
За які саме відпустки — поточного року
чи минулих років — можна надавати грошову
компенсацію без звільнення? У вказаних вище
нормах Закону про відпустки та КЗпП це не
деталізується, але наголошується про можливість компенсації за бажанням працівника
частини саме щорічної відпустки. І оскільки
згідно із законодавством право на щорічні
відпустки, не використані впродовж минулих
років, не втрачається, і такі відпустки належать
працівнику до його звільнення, це означає, що
отримати грошову компенсацію працівник
може за будь-яку відпустку — і поточного року,
і минулих років. Таким чином:
 у разі звільнення працівник має право
на отримання грошової компенсації в повному розмірі за всі невикористані дні щорічної
відпустки та додаткової соціальної відпустки
на дітей;
 без припинення трудових відносин працівник має право на грошову компенсацію
лише за частину щорічної відпустки;
 грошова компенсація за невикористані
дні інших, ніж зазначені, видів відпусток законодавством не передбачена.

Компенсація відпустки: категорії
працівників
Відповідно до статті 2 Закону про відпустки
право на відпустки мають громадяни України,
які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, а також працюють за трудовим
договором у фізичної особи, а також іноземці та
особи без громадянства, які працюють в Україні.
Це право забезпечується гарантованим наданням
відпустки визначеної тривалості та забороною її
заміни грошовою компенсацією, крім випадків,
передбачених статтею 24 Закону про відпустки.
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У свою чергу, частиною п’ятою статті 24
Закону про відпустки встановлено заборону
на заміну всіх видів відпусток грошовою компенсацію тільки особам віком до 18 років.
Отже, право на грошову компенсацію замість
відпустки у відповідному розмірі, визначеному законодавством, мають всі працівники
підприємства віком понад 18 років. До них
належать і працівники, які працюють на умовах
сумісництва, і тимчасові та сезонні працівники,
оскільки вони мають такі ж самі трудові права
та гарантії, що й основні постійні працівники.
У разі смерті працівника право на отримання грошової компенсації за не використані ним
дні щорічної та додаткової соціальної відпусток
також не втрачається. У такому випадку компенсація виплачується спадкоємцям (частина
шоста ст. 24 Закону про відпустки).

Заміна відпустки грошовою
компенсацією
Щоб мати можливість без звільнення отримати
грошову компенсацію за частину щорічної відпустки, працівнику спочатку слід використати
не менш як 24 календарних дні щорічної та
додаткової (за наявності) відпусток за робочий
рік — це обов’язкова умова, передбачена частиною четвертою статті 24 Закону про відпустки.
Решту днів відпустки, які залишаться, можна
замінити грошовою компенсацією. Вказана
обов’язкова кількість днів відпустки, швидше за
все, пов’язана з тим, що відповідно до чинного
законодавства мінімальна тривалість щорічної
відпустки становить саме 24 календарних дні.
Це правило поширюється і на випадки заміни грошовою компенсацією частини відпусток
за минулі роки. Зокрема, працівник, який має
невикористані відпустки за минулі роки, для
отримання грошової компенсації має спочатку
використати 24 календарних дні щорічної відпустки за певний робочий рік, а за решту днів
невикористаної щорічної відпустки за цей же
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робочий рік (за наявності таких днів) йому
може бути виплачена грошова компенсація. На
це вказує і Мінсоцполітики України в листі від
7 грудня 2016 р. № 731/13/116-16 (далі — Лист
№ 731/13/116-16).
Таким чином, незалежно від того, за частину
якої відпустки — поточного року чи за минулий робочий рік — працівник бажає отримати
грошову компенсацію, йому в будь-якому разі
може бути компенсовано лише ту частину
відпустки, яка перевищує 24 календарних дні.
Якщо ж працівникові належить 24 календарних
дні щорічної основної відпустки і при цьому він
не має права на додаткові відпустки, у такому
разі працівник може претендувати на грошову
компенсацію лише в разі звільнення.
Також варто звернути увагу на такий нюанс.
Додаткові відпустки можуть бути щорічними
або соціальними, але, як зазначалося вище,
Приклад
Оператору з випробування свердловин, що виділяють вільний сірководень, за відпрацьований робочий рік з
15 березня 2017 р. по 14 березня 2018 р.
належить щорічна основна відпустка
тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка за особливий характер
праці тривалістю 14 календарних днів.
Загальна кількість днів щорічної відпустки за поточний рік становить 38 календарних днів.
Обидві відпустки належать до щорічних,
тому компенсацію можна отримати за
частину кожної з них. Працівник подав
заяву про надання щорічної основної відпустки тривалістю 24 календарних дні,
а за решту днів попросив виплатити йому
грошову компенсацію. У результаті йому
було виплачено компенсацію за 14 календарних днів (38 к. дн. – 24 к. дн.) щорічної
додаткової відпустки за особливий характер праці.
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отримати грошову компенсацію можна лише
за частину щорічної додаткової відпустки.
Тому якщо працівник має право на додаткову відпустку, яка належить до щорічних, то
неважливо, як він використає 24 календарних
дні — лише зі щорічної основної відпустки
чи частково з основної та додаткової — все
одно він матиме право на отримання грошової
компенсації за решту днів із загальної кількості
щорічної відпустки.
У той же час якщо працівник має право на
додаткову відпустку, яка належить до соціальних (зокрема, соціальна відпустка матері двох
дітей віком до 15 років), то слід пам’ятати, що
грошова компенсація за неї в період роботи
не передбачена. Але, на думку автора, зважаючи на те, що для отримання права на компенсацію частини щорічної відпустки працівник має використати 24 календарних дні
Приклад
Менеджеру із збуту продукції за
поточний рік належить щорічна
основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова соціальна відпустка як матері двох дітей віком до 15 років
тривалістю 10 календарних днів. Загальна
кількість днів відпустки менеджера із збуту продукції за поточний рік — 34 календарних дні. Вона звернулася до адміністрації підприємства з проханням отримати за
частину відпустки грошову компенсацію.
У цьому випадку, оскільки працівниця не
звільняється, а продовжує працювати, вона
може отримати грошову компенсацію лише
за частину щорічної відпустки. Отже, працівниця, яка спочатку повністю використає
додаткову соціальну відпустку тривалістю
10 календарних днів та 14 календарних днів
основної щорічної відпустки (разом 24 календарних дні), матиме право на отримання грошової компенсації за 10 календарних
днів щорічної основної відпустки.
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Приклад
Лікар-педіатр поліклініки два роки
не перебував у відпустці. Йому
належить щорічна основна відпустка
тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка за особливий характер
праці тривалістю 7 календарних днів.
Загальна кількість днів щорічної відпустки цього лікаря — 31 календарний день.
За два роки в нього залишилися невикористаними 62 календарних дні відпустки,
і він подав заяву про надання грошової
компенсації за частину цих відпусток.
Якщо за кожний робочий рік лікар використає по 24 календарних дні щорічної
відпустки (усього 48 календарних днів),
за решту — 14 календарних днів — йому
може бути виплачена грошова компенсація.

щорічної та додаткових відпусток (саме так
вказано в частині четвертій ст. 24 Закону про
відпустки), можна припустити, що до таких 24
календарних днів можна включити додаткову
соціальну відпустку на дітей та частину щорічної відпустки. Тоді, по-перше, буде виконано
головну умову для одержання компенсації —
використано 24 календарних дні відпустки,
і, по-друге, залишаться невикористані дні саме
щорічної відпустки, за які можна буде отримати
компенсацію.

Документальне оформлення
компенсації
Заміна частини відпустки грошовою компенсацією має бути належним чином задокументована. Жодних законодавчих норм щодо цього
не встановлено, але зазвичай це відбувається
таким чином.
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Працівник звертається до відділу кадрів,
щоб дізнатися, скільки днів відпустки та за
який робочий рік використано, чи можливо отримати компенсацію. Відділ кадрів за
відомостями, зазначеними в особовій картці
працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики
України, Міністерства оборони України «Про
затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25
грудня 2009 р. № 495/656), перевіряє та встановлює кількість днів відпустки, на які він вже
має право, без урахування днів, які могли б бути
надані йому «авансом» до закінчення робочого
року. Це важливо з огляду на те, що працівник
може звільнитися до закінчення робочого року,
а компенсацію, про яку йдеться, можна виплатити лише за частину «заробленої» відпустки.
Працівник пише заяву про заміну частини
щорічної відпустки грошовою компенсацією
(додаток 1), якщо за даними відділу кадрів
він має на це право. Заяву слід зареєструвати у
відповідній обліковій формі, наприклад журналі
реєстрації заяв працівників, якщо на підприємстві внутрішніми правилами передбачено
їх реєстрацію.
Фахівець відділу кадрів візує заяву працівника, вказавши кількість днів відпустки, які
працівник може замінити грошовою компенсацією. Взагалі це не є обов’язковим, але віза
кадровика слугуватиме гарантією того, що для
виплати компенсації дотримано всіх необхідних
умов, а саме:
 вік працівника становить понад 18 років;
 працівник використав щорічну відпустку за відповідний робочий рік тривалістю не
менше як 24 календарних дні;
 робочий рік, за який працівник бажає
отримати компенсацію за невикористані дні
відпустки, вже відпрацьовано (оскільки не
можна виплачувати компенсацію за невідпрацьований час).
Якщо за даними відділу кадрів працівник не
має права на отримання компенсації, але все одно
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Додаток 1
Зразок оформлення заяви про виплату компенсації
за частину щорічної відпустки
Інспектору з кадрів Костенко Ю. М.:		
До наказу 					
Мироненко*			
12.03.2018					
					

Директору ТОВ «Прогрес»
Мироненку О. П.
оператора з випробування
свердловин
Петренка С. М.

Заява
Прошу виплатити грошову компенсацію за 14 днів невикористаної щорічної
додаткової відпустки за особливий характер праці.
12.03.2018 				
Петренко
Візи:
За період з 25.02.2017 р. по 24.02.2018 р. використано 24 к. дн. щорічної
основної відпустки, залишок — 14 к. дн. щорічної додаткової відпустки.
Інспектор з кадрів
12.03.2018

Костенко

Ю. М. Костенко

* Віза керівника підприємства.
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подає заяву, фахівець відділу кадрів має зазначити на ній причину, за якої працівнику не можна
компенсувати частину відпустки грошима. Запис
може бути, наприклад, таким: «Тарасюк І. П. не
має права на виплату компенсації за дні невикористаної відпустки, оскільки за робочий рік з
20.03.2017 р. по 19.03.2018 р. використав лише
18 календарних днів щорічної основної відпустки».
Керівник може прийняти два рішення:
 погодитися на заміну працівнику частини
щорічної відпустки грошовою компенсацією —
в разі наявності на це права у працівника. Таке
рішення оформляється наказом керівника
(додаток 2). У ньому слід обов’язково зазначити вид щорічної відпустки, за який робочий
рік вона надається, а також кількість днів, за які
виплачують компенсацію;
 відмовити працівнику в наданні компенсації, якщо останній не має права на її одержання. Таке рішення зазвичай вказується на
заяві працівника, наприклад: «Тарасюку І. П. у
задоволенні заяви відмовити у зв’язку з тим,
що він не має права на отримання грошової
компенсації замість частини відпустки».
На підставі цієї резолюції керівника підприємства відділ кадрів ознайомлює працівника
з рішенням роботодавця під підпис. Далі її
фахівець реєструє наказ у журналі реєстрації
наказів та ознайомлює з ним працівника. Другий екземпляр наказу передається в бухгалтерію як підстава для нарахування та виплати
компенсації за частину щорічної відпустки.
Відділ кадрів вносить відомості про виплату
працівнику компенсації за частину щорічної
відпустки до облікових форм, зокрема до особової картки працівника (додаток 3).
Відпустки всіх видів, що надаються працівникові впродовж його роботи на підприємстві, обліковують у розділі V типової форми
особової картки № П-2. У разі заміни частини
щорічної відпустки компенсацією відділ кадрів
має зазначити вид відпустки, за який період
вона надається, кількість днів, що підлягають
компенсації, а в графах «Дата початку відпуст-
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Якщо ж працівникові належить 24
календарних дні щорічної основної
відпустки і при цьому він не має
права на додаткові відпустки, у
такому разі працівник може претендувати на грошову компенсацію
лише в разі звільнення
ки» та «Дата закінчення відпустки» зазначити:
«Виплачено компенсацію».
До журналу обліку відпусток (у паперовій або
електронній формі), якщо він ведеться на підприємстві, також слід внести інформацію про заміну
частини відпустки грошовою компенсацією.

Розрахунок суми компенсації
Щоб розрахувати суму грошової компенсації,
необхідно:
 обчислити, яку кількість невикористаних
днів відпустки слід компенсувати;
 розрахувати середню зарплату;
 помножити кількість днів, за які надається
компенсація, на середню зарплату.
Середня заробітна плата для виплати компенсації розраховується так само, як і для
оплати днів відпустки, на підставі норм Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від 8 лютого
1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Для її
обчислення враховуються виплати за останні 12
календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані дні
відпустки (абзац перший п. 2 Порядку № 100).
Якщо працівник подає заяву про виплату
компенсації одночасно із проханням про надання
щорічної відпустки, то розрахунковий період і,
відповідно, середня заробітна плата буде такою ж,
як і для оплати відпускних. Якщо ж працівник,
припустимо, раніше використав частину щорічної
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Додаток 2
Зразок оформлення наказу про виплату грошової компенсації
за частину щорічної відпустки
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС»
НАКАЗ
13.03.2018

м. Полтава

		

№ 15-К

Про виплату грошової компенсації
за частину щорічної відпустки
НАКАЗУЮ:
1. Виплатити Петренку Сергію Миколайовичу, оператору з випробування
свердловин, грошову компенсацію за 14 (чотирнадцять) календарних днів
щорічної додаткової відпустки за робочий рік з 25.02.2017 р. по 24.02.2018 р.
2. Інспектору з кадрів Костенко Ю. М. відобразити відповідні зміни у кадрових
документах.
Підстава: заява Петренка С. М. від 12.03.2018 р.
Директор

Мироненко

О. П. Мироненко

З наказом ознайомлено:
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відпустки тривалістю не менше 24 календарних
днів і подає заяву лише про виплату компенсації за решту належних йому невикористаних
днів щорічної відпустки, в такому разі середня
зарплата має обчислюватися з виплат за останні
12 календарних місяців, що передують місяцю
подання такої заяви (і, відповідно, місяцю нарахування та виплати компенсації).

Порядок виплати грошової
компенсації
У разі звільнення грошова компенсація за невикористані дні відпустки виплачується в день
звільнення на підставі статті 116 КЗпП. Сума
компенсації працівнику, який у день звільнення
не працював, має бути виплачена не пізніше
наступного дня після пред’явлення ним вимоги
про розрахунок. Зауважимо, що якщо після
звільнення працівника з виплатою грошової
компенсації в подальшому його буде поновлено
на роботі за рішенням суду, то трудовим законодавством не передбачено повернення таким
працівником грошової компенсації.
Якщо працівника переведено на інше підприємство, можливі два варіанти виплати
компенсації, а саме:
 грошова компенсація за невикористані
дні відпустки нараховується та виплачується
працівнику за тими ж правилами, що й під час
звільнення без переведення, тобто на підприємстві, з якого він звільняється. При цьому підприємство, з якого працівник звільняється, надає
йому довідку про виплату такої компенсації
та відсутність невикористаних днів відпустки,
і на новому місці роботи стаж, що дає право
на відпустку, починає обчислюватися від дня
укладення трудового договору;
 за бажанням працівника грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки перераховується на рахунок підприємства,
куди він переходить. У такому разі працівнику
надається довідка, в якій має бути зазначено
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кількість днів невикористаної відпустки, період,
за який не використано відпустку, і суму компенсації. Цю довідку працівник пред’являє за
новим місцем роботи, і тоді до стажу роботи,
що дає право на відпустку, зараховується час,
за який працівник не використав відпустки за
попереднім місцем роботи (частина третя ст. 9
Закону про відпустки).
Але звертаємо увагу, що перевести на інше
підприємство можна лише суму компенсації за
щорічну відпустку: компенсація за невикористані
дні додаткової соціальної відпустки за статтею 19
Закону про відпустки має бути виплачена безпосередньо працівнику в день звільнення.
Якщо працівник продовжує працювати,
то грошова компенсація за частину щорічної відпустки виплачується в тому місяці/за
той місяць, коли проведено її нарахування.
Працівник може подати заяву про виплату
компенсації як одночасно із наданням щорічної
відпустки, так і окремо. Відповідно, виплата компенсації може бути передбачена як в
окремому наказі керівника підприємства, так
і в наказі про надання відпустки.
Законодавство не містить строків виплати
грошової компенсації за невикористані дні
відпустки, тож підприємства, як правило, керуються загальними нормами щодо виплат працівникам та роз’ясненнями офіційних органів.
Якщо працівник подає заяву про виплату
компенсації одночасно із наданням щорічної
відпустки, то згідно з роз’ясненням, що міститься в Листі № 731/13/116-16, виплатити
її можна також одночасно з оплатою за дні
відпустки (тобто не пізніше ніж за три дні до
її початку) або відразу після використання
відпустки.
Стосовно другого варіанта — подання працівником окремої заяви про виплату компенсації — жодних роз’яснень немає. На практиці це
питання вирішується індивідуально в кожному
випадку, але найчастіше працівнику виплачують
компенсацію у найближчий термін виплати
зарплати, встановлений на підприємстві.
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У разі смерті працівника виплата грошової
компенсації за не використані ним дні відпусток
виплачується після отримання заяви спадкоємця, складеної в довільній формі.

Відповідальність
Керівництво підприємства не вправі відмовити
працівнику в його бажанні отримати компенсацію
за частину щорічної відпустки: норми частини четвертої статті 24 Закону про відпустки та частини
четвертої статті 83 КЗпП є імперативними та не
залежать від бажання роботодавця.

У той же час працівник не має права просити, а роботодавець — надавати йому компенсацію за більшу, ніж передбачено законодавством, кількість днів відпустки. Порушення умов виплати грошової компенсації є
порушенням законодавства про працю, за що
керівника підприємства може бути притягнено
до адміністративної відповідальності. Зокрема,
за вказане правопорушення на підставі статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х на
керівника підприємства може бути накладено
адміністративний штраф у розмірі від 30 до
100 нмдг (від 510 до 1700 грн). 
Додаток 3

Зразок заповнення розділу V «Відпустки» особової картки працівника
(типова форма № П-2)
V. ВІДПУСТКИ
Дата
Вид відпустки
…
Щорічна основна відпустка
(24 к. дн.)
Додаткова за особливий
характер праці (14 к. дн.)
...
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За який період

Підстава,
наказ №

…
25.02.2017 р. —
24.02.2018 р.

початку
відпустки
…

закінчення
відпустки
…

18.12.2017

13.01.2018

№ 161-К
від 04.12.2017

25.02.2017 р. —
24.02.2018 р.

виплачено

компенсацію

№ 15-К
від 13.03.2018

...

...

...

...

…
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Державна служба

Сергій Зелінський,

кандидат технічних наук, доцент

Підготовка до конкурсного
відбору на посади держслужби
Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
(далі — Закон № 889) передбачає проходження процедури комп’ютерного
тестування з питань законодавства кандидатами на зайняття посад держслужби. На сьогодні для підготовки до такого тестування доступні вебресурси, які прискорюють процес опанування необхідними знаннями і
роблять його зручнішим і, що найголовніше, ефективнішим. Для спрощення
пошуку та вибору потрібного електронного інструментарію пропонуємо ознайомитися з можливостями найбільш використовуваних з цією метою вебресурсів

С

таттею 22 Закону № 889 передбачено, що конкурс на зайняття вакантної
посади державної служби проводиться відповідно до Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою КМУ від 25 березня
2016 р. № 246 (далі — Порядок № 246). Одним
з етапів конкурсу є проведення комп’ютерного
тестування на знання законодавства. Одне
тестове завдання містить 40 запитань, кожне
з яких передбачає чотири варіанти відповіді,
один з яких є правильним. Загальний час для
проведення комп’ютерного тестування має
становити не більше 40 хвилин.
Відповідно до Порядку № 246 для різних
категорій посад державної служби за кількість
правильних відповідей виставляються від 0 до
2 балів (таблиця 1).
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Таблиця 1
Співвідношення балів і правильних відповідей
Категорія
посад
А
Б
В

Кількість правильних відповідей
2 бали
1 бал
0 балів
36
28-35
0-27
і більше
34
26-33
0-25
і більше
32
24-31
0-23
і більше

Для успішного подолання етапу комп’ю
терного тестування необхідно набрати 1 або 2
бали, тому конкурсанти (претенденти) приділяють йому особливу увагу під час підготовки.

Кадровик України

Державна служба

На сайті Національного агентства України з
питань державної служби (НАДС) доступний
актуальний на теперішній час перелік тестових
завдань для комп’ютерного тестування, який
затверджено наказом НАДС від 30 серпня
2017 р. № 178. Цей перелік включає 4 розділи:
 193 запитання на перевірку знань Конституції України;
 197 запитань стосовно законодавства
про державну службу;
 199 запитань щодо антикорупційного
законодавства;
 120 запитань, які стосуються спеціального законодавства.
Безумовно, можна готуватися до тестування вивчаючи та запам’ятовуючи правильні
відповіді на згадані 709 запитань за допомогою паперових носіїв. Наприклад, на сайті
НАДС за посиланням http://nads.gov.ua/page/
perelik-testovyh-pytan доступне безкоштовне
завантаження файлу із запитаннями 4 розділів,
варіантами відповідей і правильними відповідями. Такий же файл можна придбати за 90 грн

на сайті спільноти «Держслужба форум» за
посиланням http://dergslugba.forum.tilda.ws. До
речі, за допомогою пошукової системи вашого
браузера можна знайти близько 10 посилань
на такі файли, які шляхом їх роздрукування на
принтері можна перетворити на невеличкий
паперовий підручник.
Щоб адаптувати процес підготовки до конкурсу до умов державного тестування, кандидати на зайняття посад державної служби мають
змогу скористатися веб-ресурсами, наведеними в таблиці 2. Окрім головного призначення, тобто онлайн-підготовки до тестування з
питань законодавства, ці ресурси дають змогу
скористатися додатковими можливостями та
сервісами, які також можуть стати в пригоді
користувачам.
Зокрема, можливість скористатися демотестом (демоспробою) дасть змогу детальніше
ознайомитися з послугами щодо підготовки
до комп’ютерного тестування з питань законодавства. Довідникова система (інструкція
користувача) допоможе опанувати роботу з
Таблиця 2
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веб-ресурсом, а наявність функції зворотного
зв’язку — підтримувати постійний контакт з розробником. В особистому кабінеті користувача
зберігається як реєстраційна інформація, так і
результати тестів та статистика, що дає можливість переглядати та аналізувати відповіді на
запитання. Наявність ліцензійної угоди свідчить
про створення розробником умов для юридичного оформлення статусу користувача послуг
та відповідальності надавача освітніх послуг.
Додатковими послугами можуть бути: прик
лади ситуаційних запитань, тести з української
мови та інші тести, текстовий файл відповідей,
офлайн-версія у вигляді програми для ПК. У разі
платних послуг важливим є спосіб оплати через
електронну платіжну систему та варіант оплати:
за кількість спроб або за час, протягом якого
тривало користування послугами веб-ресурсу.

е-Репетитор державного службовця
Першим в Україні веб-ресурсом для онлайнпідготовки до комп’ютерного тестування з

питань законодавства став е-Репетитор державного службовця (http://e-testds.in.ua), який
почав надавати відповідні освітні послуги з
вересня 2016 р. (рисунок 1). Його зареєстровані
користувачі мають змогу готуватися за кожним
із 4 розділів та за комплексним тестом (709
запитань). Для ознайомлення з механізмом
пробного онлайн-тестування безкоштовно
надається ДемоТест, який містить по 10 запитань з кожного розділу. Для перевірки рівня
володіння державною мовою доступний безкоштовний тест з української мови УкрТест.
Також є можливість використання офлайн-версії комплексної тест-програми, яка в довільному порядку пропонує відповісти на 40 запитань
(по 10 з кожного розділу) за 40 хвилин.
Ліцензійна угода містить особливості та правила користування освітніми послугами на цьому
веб-ресурсі. На сторінці «Допомога» можна ознайомитись з інструкцією з проходження пробного
тестування, щорічним аналітичним звітом про
діяльність цього ресурсу, файлом, що містить відповіді на запитання, та перейти за посиланнями
на необхідні нормативно-правові акти.
Рисунок 1
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Після реєстрації користувач вважається слухачем, який отримує доступ до особистого кабінету,
де він може здійснити оплату, змінити свій профіль (логін, пароль, адресу електронної пошти),
проходити тестування, переглядати результати
тестів тощо. Для оплати онлайн-послуг можна
обрати один з варіантів: за кількістю спроб (одна
спроба — 40 запитань) без обмеження часом та
кількістю днів (з дати оплати) без обмеження
кількості спроб. Оплата послуг здійснюється
через платіжну систему LiqРay.
Слухач може надавати пропозиції й зауваження щодо роботи веб-сервісу, ставити запитання через посилання «Зворотний зв’язок», що
міститься на сторінках цього ресурсу.

Пробне тестування держслужбовця
Для незареєстрованого користувача вебресурсу «Електронне тестування державного
службовця» (https://etest.com.ua, рисунок 2)
доступний безкоштовний курс, який включає
пробне безкоштовне тестування за 10 запитан-

нями на перевірку знань Конституції України.
Також можна скористатися інтерактивною
системою самонавчання, що містить запитання
лише щодо Конституції нашої країни.
Повний курс включає всі тестові запитання,
наведені в переліку тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного
законодавства та спеціального законодавства,
пробний тест на 40 запитань, а також інтерактивну систему самонавчання по всіх розділах.
Кількість спроб тестування під час оплаченого
часу доступу необмежена.
Угода про користування знайомить користувача з умовами роботи на цьому веб-ресурсі.
Для доступу до повного курсу необхідно оплатити послуги через систему приймання платежів Wallet One.

Тестування на державну службу
Веб-ресурс «Тестування на державну службу», що доступний за посиланням https://test.
Рисунок 2
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Рисунок 3

gudsweb.org (рисунок 3), створено в рамках
проекту «Підтримка реформ в Україні» за сприяння Громадської мережі «Нова державна
служба». Окрім сервісних послуг фахової підготовки учасників конкурсу на зайняття посад
державної служби, тут висвітлюються останні
новини та події у реформуванні законодавства
в цій сфері, розміщується актуальна аналітика,
новини законодавства та законодавчі ініціативи,
є можливість ставити запитання, коментувати
публікації й проводити онлайн-дискусію. Також доступний тест щодо вільного володіння
державною мовою та інші тести.
Перед проходженням тестування користувачі
можуть ознайомитися з інтерактивною інструкцією. Щоб пройти онлайн-тестування достатньо
натиснути на кнопку «Розпочати on-line тест»,
запам’ятати пароль та вибрати тест зі списку.
Iнтерактивне самонавчання відрізняється від
тестування відсутністю обмежень щодо часу,
кількості запитань та відключенням довільного
порядку запитань. Можна відразу натиснути на
кнопку завершення тесту, щоб переміщуватися
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від одного запитання до іншого та бачити на відповідній вкладці правильну відповідь.
Для можливості скористатися офлайн-послугами цей ресурс дає змогу завантажити із сайту
https://www.dropbox.com exe-файли тестів для
встановлення їх на комп’ютері. Це буде корисним
для тих, хто має проблеми з інтернет-зв’язком.

Тести на державну службу
Веб-ресурс, доступний за посиланням http://
testderz.com (рисунок 4), дає змогу ознайомитися з новинами для державних службовців
та прикладами ситуаційних завдань, пройти
онлайн-тестування з питань держслужби та
тестування з державної мови.
Через сторінку у Facebook доступна програма самоперевірки на знання законодавства
для вступу на державну службу, яка встановлюється на ПК з операційною системою Windows.
Програма працює за принципом офіційного
(державного) тестування: 40 запитань (по 10 з
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Рисунок 4

кожного розділу законодавства) за 40 хвилин.
Після завершення тестування відображається
результат з кількістю балів, також є можливість
переглянути правильні відповіді. Проходити
тестування можна безліч разів. Ця програма
має зручніший інтерфейс порівняно з онлайнтестуванням — не містить реклами та не потребує підключення до інтернету.
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Сподіваємося, що запропонований аналіз
веб-ресурсів, призначених для проходження
тестування для зайняття посад держслужби,
та їх можливостей спростить потенційним
кандидатам пошук необхідних електронних
інструментів та збереже їхній час. Таких інструментів, як бачимо, на сьогодні достатньо, тож
вибір — за користувачами. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Переведення годинника:

вплив на робочий процес

Незважаючи на те, що до цього часу в нашій державі не вщухають дискусії
щодо переходу на зимовий та літній час, в останні вихідні березня необхідно
буде перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Для певних категорій працівників таке переведення позначиться на відпрацьованому часі. Кого
це може стосуватися та як правильно обліковувати цей час — у статті

В

ідповідно до постанови КМУ «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 р. № 509, з урахуванням порядку обчислення часу, що
діє в країнах Європи з 1996 р., на території
України запроваджений час другого часового
поясу (київський час) з переведенням щорічно
годинникової стрілки в останню неділю березня
о 3 годині ранку на одну годину вперед. Як відомо, таке переведення відбувається ще й восени,
а точніше в останню неділю жовтня о 4 годині
ранку, коли стрілки годинника переводяться
на одну годину назад.
Цього року щорічне переведення годинника на літній час відбуватиметься в ніч з 24
на 25 березня. Проте не для всіх підприємств
субота та неділя є вихідними днями, а отже,
є працівники, які в ці дні, а точніше в цю ніч,
працюватимуть. Тож відпрацьований робочий час, протягом якого працівник фактично
виконував обов’язки за трудовим договором,
важливо правильно визначити.
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Згідно із законодавством робочий час розрізняється за тривалістю, а саме:
 нормальна тривалість робочого часу;
 скорочена тривалість робочого часу;
 неповний робочий час.
Для працівників, які працюють за двома
останніми видами робочого часу, переведення
годинника в березні значення не матиме. Щодо
нормальної тривалості робочого часу (тобто 40
годин на тиждень), то вона має бути дотримана
як за п’ятиденного чи шестиденного робочого
тижня, так і для працівників, які працюють
позмінно.
Як і для працівників, яким встановлено
неповний чи скорочений робочий час, для
працівників, які працюють за п’ятиденним чи
шестиденним робочим тижнем, перехід на
літній час не впливатиме на години відпрацьованого часу, адже вони виконують роботу, як
правило, вдень, а час її початку та закінчення
закріплено правилами внутрішнього трудового
розпорядку (далі — ПВТР).
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На підприємствах, де робота провадиться змінами, за погодженням з профспілками
затверджуються графіки змінності, які доводяться до відома працівників. У разі змінних
робіт працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, який також має бути встановлений ПВТР (ст. 58 КЗпП). Саме в цьому режимі
робота може виконуватися вночі. Оскільки в
березні стрілки годинника переводяться на
годину вперед, працівники недопрацьовують
одну годину. Тобто якщо зміна триває 10 годин,
то в ніч з 24 на 25 березня вона фактично триватиме 9 годин, адже згідно з графіком робота
має бути закінчена в чітко визначений час.
Отже, постає питання щодо обліку робочого
часу та нарахування заробітної плати таким
працівникам.
Відповідно до частини першої статті 94
КЗпП заробітну плату роботодавець повинен
виплачувати працівникові за виконану ним
роботу. А отже, працівникові, який відпрацює
9 годин, заробітна плата за цю зміну буде нарахована за фактично виконану роботу. Тобто
ані виходячи з посадового окладу (тарифної
ставки), ані з розрахунку відпрацьованої роботи
в нічний час оплата за недопрацьовану годину
не проводитиметься.
Нагадаємо, що відповідно до статті 54 КЗпП
нічним часом вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. У разі роботи в нічний
час встановлена тривалість роботи (зміни)
скорочується на одну годину. Однак це правило
не поширюється на працівників, які зайняті
на роботах зі шкідливими умовами праці (не
більше 36 годин на тиждень), та категорії працівників, яким законодавством встановлено
скорочену тривалість робочого часу, а також
тоді, коли працівник прийнятий для роботи
лише в нічні зміни (лист Міністерства соціальної політики України від 18 червня 2013 р.
№ 512/13/155-13). Цей нюанс враховують під
час складання графіків змінності.
Іноді тривалість роботи в нічний час прирівнюється до тривалості роботи в денний
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Відповідно до статті 54 КЗпП нічним часом вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку
час. Так вчиняють, якщо це необхідно за умовами виробництва, зокрема, у безперервних
виробництвах, а також на змінних роботах за
шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем.
За роботу в нічний час працівники отримують підвищену оплату. Вона належить до
державних норм з оплати праці, які є обов’яз
ковими для застосування підприємствами всіх
форм власності та фізичними особами, які
використовують найману працю.
Відповідно до статті 108 КЗпП її розмір
встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором,
але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за
кожну годину роботи в нічний час. Оскільки
на сьогодні ведуться переговори щодо укладення генеральної угоди на новий строк, для
визначення доплати за роботу в нічний час
слід керуватися додатком 3 «Перелік і розміри
доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів
і посадових окладів працівників, підприємств,
установ і організацій, що мають міжгалузевий
характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, територіальних угодах
та колективних договорах» до Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і
норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23 серпня
2016 р., яким передбачено доплату в розмірі
35 % годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи за роботу в
нічний час.
Однак слід зауважити, що для працівників, які
працюють позмінно, встановлено підсумований
облік робочого часу. Графіки роботи (змінності)
розробляються таким чином, щоб тривалість
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актуальна тема

За роботу в нічний час працівники отримують підвищену оплату
робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин,
передбаченого статтями 50 та 51 КЗпП. Протягом облікового періоду щоденна або щотижнева
тривалість робочого часу, встановлена графіком,
може коливатися. Але разом з цим загальна сума
годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.
Згідно з пунктом 6 Методичних рекомендацій
щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 19
квітня 2006 р. № 138, обліковим періодом може
бути декада, місяць, квартал або рік.
Зазвичай підприємства встановлюють обліковий період, яким є квартал або місяць. А отже,
за таких умов дотримання норми відпрацьованих годин не забезпечується. Але, на думку
автора, це не є порушенням норм трудового
законодавства, адже така ситуація не залежить
від бажання працівника чи роботодавця.
Окрім цього, доцільно наголосити, що в
разі встановлення річного облікового періоду
норма відпрацьованих годин за рік зберігається,
адже восени, під час переведення годинника
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на годину назад, працівники фактично відпрацьовують на одну годину більше. Утім, такий
обліковий період застосовується рідко, адже
його незручно застосовувати на практиці.
Облік робочого часу здійснюється шляхом
заповнення табеля робочого часу, форма якого
рекомендована наказом Державного комітету
статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі
статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489.
У ньому відповідальна за ведення обліку використання робочого часу особа проставляє відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в т. ч. надурочні,
вечірні, нічні години роботи, а також години
роботи у святкові та неробочі дні тощо, оскільки
роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи.
Згідно з умовними буквеними позначеннями
рекомендованої форми табеля роботу в нічний
час слід позначати відміткою «РН» або цифровим кодом «04».
І на завершення додамо, що, на нашу думку,
окрім труднощів з обліку використання робочого часу та оплати праці особам, які працюють у ніч переходу на літній або зимовий час,
переведення стрілок годинника негативно
впливає на загальний стан здоров’я громадян
та не сприяє підвищенню рівня працездатності
населення, а тому сподіваємося, що цей атавізм
невдовзі буде скасовано. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

Працівниця звільняється за власним бажанням згідно зі статтею
38 КЗпП з поважної причини — догляд за дитиною до 14 років — і вимагає, щоб у трудовій книжці саме так і було вказано.
Чи обов’язково зазначати в трудовій книжці, крім посилання на
статтю КЗпП, ще й поважну причину звільнення?
Згідно з пунктом 2.3 Інструкції про
порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці України, Міні
стерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня
1993 р. № 58, записи в трудовій книжці в разі
звільнення або переведення на іншу роботу
повинні провадитись у точній відповідності з
формулюванням чинного законодавства та з
посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
У статті 38 КЗпП, яка регулює питання звільнення працівників за власною ініціативою, частиною першою визначено перелік поважних
причин, за яких працівник може звільнитися
в будь-який строк. Хоча перелік не є вичерпним, така підстава, як догляд за дитиною до
досягнення нею 14 років, в ньому міститься,
а отже, вона вважається поважною причиною.
Тому якщо працівниця просить звільнити її за
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власним бажанням із зазначенням цієї причини,
потрібно вказати це в наказі про звільнення та
в трудовій книжці.
Зауважимо, що запис у трудовій книжці
про звільнення за власним бажанням з поважної причини є важливим чинником під час
призначення допомоги по безробіттю. Згідно
з пунктом 4 статті 23 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня
2000 р. № 1533-III допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи
за власним бажанням без поважних причин,
призначається відповідно до частин першої та
другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го
календарного дня. Тому якщо в трудовій книжці
працівниці буде зазначена поважна причина,
допомога по безробіттю виплачуватиметься
їй не з 91-го, а з 8-го дня після реєстрації в
державній службі зайнятості.
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Чи може особа обіймати посаду головного бухгалтера підприємства, якщо у підпорядкуванні в неї немає працівників?
Відповідно до частини третьої статті 64 Господарського кодексу України
від 16 січня 2003 р. № 436-IV підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Питання організації
бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника або уповноваженого органу згідно із законодавством та
установчими документами.
У той же час у законодавстві чітко прописані
вимоги щодо організації бухгалтерського обліку.
Зокрема, частиною четвертою статті 8 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996XIV вказано, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно
обирає форми його організації, зокрема введен-

ня до штату підприємства посади бухгалтера
або створення бухгалтерської служби на чолі
з головним бухгалтером.
Це питання розглядалося в листі Мінсоц
політики України від 17 січня 2018 р. № 28/0/2218, де також наголошується на тому, що головний
бухгалтер може бути лише на чолі бухгалтерської
служби підприємства.
І хоча Пенсійний фонд України, зокрема у
своєму листі від 18 січня 2018 р. № 2122/0212, зазначає, що обчислення страхового стажу
не залежить від назви займаної посади, наявності чи відсутності структурного підрозділу,
в якому працює особа, щоб уникнути непорозумінь і плутанини, рекомендуємо підприємству, де немає бухгалтерської служби, привести штатний розпис у відповідність до вимог
законодавства.

Чи повинен працівник, який на роботі за сумісництвом направлений у відрядження, надавати підтвердні документи на основне
місце роботи? Як табелювати такого працівника за основним
місцем роботи під час його відрядження за сумісництвом?

Частиною четвертою пункту 13 розділу І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон,
затвердженої Міністерством фінансів України
від 13 березня 1998 р. № 59, визначено, що на
час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, оплата праці здійснюється підприємством, що її відрядило.
Отже, у ситуації, викладеній у запитанні, на
роботі за сумісництвом працівнику буде оплачено всі витрати, пов’язані з цим відрядженням,
а на основному місці роботи йому гарантується
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лише збереження робочого місця, але за умови
правильного оформлення його відсутності.
Першим варіантом вирішення цієї ситуації
може бути надання працівником на основне місце
роботи копії наказу або довідки про направлення
його у відрядження на роботі за сумісництвом. На
підставі цих документів роботодавець з основного
місця роботи в табелі обліку робочого часу зможе
проставляти позначку «І» (інші причини неявки).
Такий висновок можна зробити із роз’яснення
Міністерства соціальної політики України від
23 квітня 2013 р. № 146/13/133-13.
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Окрім цього, за основним місцем роботи на
час відрядження на роботі за сумісництвом працівнику можна оформити відпустку без збереження заробітної плати згідно зі статтею 26 Закону

України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР, проте пам’ятайте, що в разі її використання слід зважати на обмежену тривалість
такої відпустки — до 15 календарних днів на рік.

На запитання читачів відповідає

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»
У яких випадках допускається зменшення розміру заробітної
плати?

Визначення поняття «заробітна плата»
наведено в статті 94 КЗпП та статті 1
Закону України «Про оплату праці» від
24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон
№ 108). Отже, це винагорода, обчислена, як
правило, у грошовій формі, яку роботодавець
виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці
та господарської діяльності підприємства.
Відповідно до статті 21 Закону № 108 забороняється будь-яке зменшення розмірів оплати
праці залежно від походження, соціального та
майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, членства у професійній спілці чи
іншому об’єднанні громадян, роду та характеру
занять, місця проживання.
Проте існують випадки, які можуть призводити до зменшення розміру заробітної плати. До них
належать: встановлення неповного робочого дня
(тижня); скасування суміщення; зміна розряду
працівника тощо. Згадані ситуації передбачають
зміну істотних умов праці, що визначено частиною третьою статті 32 КЗпП. У разі встановлення
неповного робочого часу працівник отримуватиме
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меншу заробітну плату, адже робота на таких умовах
оплачується пропорційно відпрацьованому часу
(ст. 56 КЗпП). Заробітна плата зменшується і в разі
скасування суміщення.
Зміна розряду працівника призводить до виконання іншої роботи, не передбаченої трудовим
договором і посадовою інструкцією. Тож зниження
розряду спричинить і зменшення заробітної плати,
адже обов’язки та виконувана робота працівників з
різними розрядами відрізняються.
Частиною третьою статті 32 КЗпП також передбачена зміна найменування посади. Однак у контексті
зміни істотних умов праці її можна розглядати лише
в разі переведення працівника на іншу посаду, де
також може бути передбачено менший посадовий
оклад (тарифну ставку).
Доцільно зауважити, що істотними можуть бути й
інші умови праці, адже перелік, наведений у статті 32
КЗпП, не є вичерпним. Оскільки зміна істотних умов
праці може відбуватися лише в разі змін в організації
виробництва та праці, останні можуть застосовуватися у два способи: з ініціативи роботодавця та з ініціативи працівника. У першому випадку роботодавцю
слід провести низку організаційно-розпорядчих
заходів і дотриматися вимог законодавства, тоді як з
ініціативи працівника це відбувається за його заявою,
що значно спрощує таку процедуру. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у березні та квітні 2018 року*
Професійні свята в березні та квітні
2018 року

БЕРЕЗЕНЬ
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
31

Робочих днів — 21, вихідних — 9, святковий — 1 (8 березня — Міжнародний
жіночий день), скорочений робочий день — 7 березня. Норма тривалості
робочого часу — 167 годин*.

* У календарі на березень, розміщеному в № 2/2018, допущено помилку в нормі
тривалості робочого часу за цей місяць. Правильно: норма — 167 годин.

КВІТЕНЬ
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

01.03 В
 сесвітній день цивільної
оборони (традиц.)
11.03 Д
 ень землевпорядника
18.03 Д
 ень працівника податкової та
митної справи України
19.03 Д
 ень працівників житловокомунального господарства
і побутового обслуговування
населення
25.03 Д
 ень Служби безпеки України
26.03 Д
 ень Національної гвардії
України
27.03 М
 іжнародний день театру
(традиц.)
01.04 Д
 ень геолога
07.04 В
 сесвітній день здоров’я
(традиц.)
12.04 Д
 ень працівників ракетнокосмічної галузі України
17.04 Д
 ень пожежної охорони
21.04 Д
 ень довкілля (український
День навколишнього
середовища)
23.04 В
 сеукраїнський день
психолога
25.04 М
 іжнародний день секретаря
(традиц.)
28.04 В
 сесвітній день охорони праці

Робочих днів — 20, вихідних — 9, святкових і неробочих днів — 1 (8 квітня —
Великдень), скорочений робочий день — 30 квітня. Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після
святкового або неробочого. Отже, вихідний день з неділі, 8 квітня, переноситься на понеділок, 9 квітня. Норма тривалості робочого часу — 159 годин.

*Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого
тижня з вихідними в суботу та неділю.
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ПРАКТИКА
64 Кадровий роман
70 Професійна класифікація
80 Нестандартні ситуації
84 Час відпочинку
91 Підбираємо галузеві посади (професії)
96 Вебінар

кадровий роман

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Звільнення під час хвороби
Подія третя.

Досвід простих рішень
Уже другий день як фраза кіношного опер
уповноваженого карного розшуку Гліба Жиглова
«…важко шукати чорну кішку в темній кімнаті,
особливо, коли її там немає…», що давно стала
крилатою, як скалка, засіла в думках керівника
управління персоналом підприємства Світлани
Євгенівни.
Звичайно, була тому й причина — потрібно
було вирішити проблему, яка є очевидною, як і
саме її вирішення. Проте законодавчий горизонт
з його хитромудрими переплетіннями і пере
тинаннями положень, висновків та наслідків не
давав швидко цього зробити.
А ситуація, на перший погляд, справді була
простою: працівник, якого приймали на підпри
ємство за строковим трудовим договором для
виконання певної роботи у встановлений термін,
її не виконав! Крім того, оскільки працівник
хворів, то більшість часу, протягом якого він
начебто працював, за великим рахунком, він
просто значився на підприємстві. Тобто пере
бував з ним у трудових відносин, але тривалий
час був відсутнім на роботі.
Якби таку практичну ситуацію було запропо
новано вирішити на кадровому тренінгу почат
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ківцям цієї справи, то вже через секунду після її
оголошення всі присутні загули б: «Звільни-ти!
Та-а-к! Тут же все зрозуміло!». І в цю мить, наче
козирного туза з рукава, спікер тренінгу «діс
тав» би додаткову умову. Таку собі малесень
ку ремарочку: «…а наш горе-працівник — на
«лікарняному»!». І вже не чути шелесту думок
серед молодих кадровиків. І вже тиша вкриває
залу. І вже клікають сторінки Гугла…
Такі або приблизно такі картинки-образи,
наче слайди в старому фільмоскопі, проно
силися в думках Світлани Євгенівни. Однак
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досвід, хоч і невеликий, підказував, що вихід
все ж таки є.
Роздуми зайняли ще певний час… Відки
нувшись на кріслі та схрестивши руки за голо
вою, дівчина дивилась у стелю. Та так при
скіпливо, наче перечитувала невидимі рядки
словосполучень, що вкладені в абзаци.
«Здається, Тарасе Андрійовичу, цього разу вам
доведеться цитувати своїх улюблених гумористів
самому собі! Тому опановуйте техніку моно
спектаклю для моноглядача», — з нотками само
вдоволення, сама до себе вголос промовила HR.
Так, можливі варіанти вирішення цієї ситу
ації були знайдені! І щоб упевнитись, що шлях
подолання проблеми обрано правильний, а один
із задуманих варіантів — найоптимальніший,
Світлана Євгенівна відкрила свого козирного
туза — список контактів у телефоні.
За мить у її смартфоні вже лунав гудок…
— Доброго дня, Надіє Олексіївно! Пробачте,
що турбую без попередження, але у вас є хви
линочка? Потрібна ваша фахова порада.
Незважаючи на те, що, так би мовити, пер
ший контакт двох експертів кадрової справи
партнерських підприємств був трохи усклад
нений непередбаченими обставинами, надалі
стосунки налагодились. Навіть більше, стали
професійно-дружніми. Тому й зараз Світлана
Євгенівна вирішила скористатися можливістю
почути думку «досвіду та знань».
Вона коротко описала суть проблеми та
свої варіанти її вирішення колезі. Але миттєвої
відповіді не отримала.
— Давай з тобою поміркуємо, — відповіла,
як наставник, Надія Олексіївна.
— Добре, так… — трохи розгублено про
довжила Світлана Євгенівна. Та за мить, опа
нувавши себе, продовжила вже більш упевне
но. — Як вважає наш Тарас Андрійович, такого
працівника можна дуже легко звільнити. Проте,
як ми знаємо, якщо співробітник перебуває на
«лікарняному», звільнити начебто не можна.
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— Але, — підхопила Надія Олексіївна. —
Так, закон не дозволяє звільняти працівника в
період тимчасової непрацездатності, але ж існує
виняток із цього загального правила. І це саме
той випадок, правда ж?
— Але Тарас Андрійович не дуже полюбляє
застосовувати статтю, яка передбачає звільнен
ня за ініціативою роботодавця, — вела думку
молодий HR.
— Розумію, — відгукнувся голос досвіду. —
Тому, щоб уникнути не дуже приємного варіанта
звільнення, можна спробувати звільнити проб
лемного працівника за угодою сторін…
— Ну звісно ж! Можна спробувати провести з
ним бесіду, пояснити наслідки за обох варіантів
звільнення й досягти згоди щодо вигідних для
обох сторін умов, — випалила HR.
— Переконана, якщо підібрати потрібні
аргументи — це буде нескладно, — підсумувала
Надія Олексіївна.
— Так, так… І вважаю, що головним аргу
ментом виступатиме вихідна допомога під
час звільнення за угодою сторін, передбачена
колективним договором нашого підприєм
ства, — усвідомивши, що вихід знайдено, про
щебетала Світлана Євгенівна.
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І справді, пере
мовини з проблемним працівником
минули конструктивно. Сторони порозумілися.
І вже наступного дня проект наказу був під
готовлений та покладений на стіл директору.

Тарас Андрійович не приховуючи задово
лення та з особливою ретельністю перегортав
та підписував відповідні документи…
— От можуть, коли хочуть, — радів уголос
директор. — От недаремно я цій молоді весь час
свої байки розказую. У цих простих словах наших
українських класиків закодована мудрість. Така
глибока мудрість, що аби замість всіх талмудів
з державними законами вивчали тих самих
класиків, то проблеми вирішувались би швидше
або їх взагалі не виникало. От взяти, наприклад…
На цьому Тарас Андрійович замовк, наче
злякався чогось. Він дивакуватим поглядом
пробігся по всьому кабінету, ніби «скануючи»
і переконуючись, що справді в приміщенні
нікого немає.
«От же ж! Сам розповідаю — сам слухаю.
Просто театр одного актора… Щось, напевно,
втомився я. Коли там обідня перерва?» — гля
нувши на свій годинник чоловік склав папери і
почимчикував до буфету.

Правовий коментар
* Детальніше
про звільнення
за пунктом 5
статті 40
КЗпП див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 2/2018, с. 62.
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Звичайно, вийти із цієї ситуації
можна було б двома шляхами, що описані в романі. І першим, який і передбачений саме для таких випадків, є звільнення за ініціативою роботодавця за
пунктом 5 статті 40 КЗпП. Адже в
разі нез’явлення на роботу протягом
більш як чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності
(окрім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) строковий трудовий
договір до закінчення строку його дії
може бути розірвано за цією підставою*.
Відразу звернемо увагу, що заборонено з цих підстав звільняти пра-

цівників, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом
або професійним захворюванням, для
яких місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності
або встановлення інвалідності. Тобто
звільняти через нез’явлення на роботі
більш як чотири місяці поспіль таких
працівників не можна.
Крім цього, законодавством може
бути встановлений триваліший строк
збереження місця роботи (посади) в
разі певного захворювання, згідно з
яким звільнення за пунктом 5 статті 40 КЗпП не може застосовуватися.
Особам працездатного віку, в яких
уперше виявлено захворювання на
туберкульоз або стався його рецидив,
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листок непрацездатності для проведення безперервного курсу лікування
та оздоровлення може видаватися на
строк до 10 місяців (частина друга
ст. 25 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» від
6 квітня 2000 р. № 1645-III). Отже,
звільнити вищезазначених осіб за
пунктом 5 статті 40 КЗпП роботодавець може лише після 10 місяців
безперервного невиходу на роботу.
Процедура звільнення за цих умов
така. Оскільки звільнення ініціює підприємство, заява про звільнення від
працівника не потрібна. Рішення щодо
звільнення роботодавець приймає на
підставі виданого в установленому
порядку листка непрацездатності.
Непрацездатність має тривати більше чотирьох місяців поспіль без жодних перерв. Якщо тимчасова непрацездатність переривається хоча б на
день, відлік чотиримісячного строку
починається з наступного нового
листка непрацездатності.
Припинення трудового договору за
пунктом 5 статті 40 КЗпП оформлюється наказом і може бути проведено лише за попередньою згодою
виборного органу (профспілкового
представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник
(ст. 43 КЗпП). Але якщо її немає, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця допускається без
такої згоди (ст. 431 КЗпП).
У день звільнення працівникові
виплачуються заробітна плата та
грошова компенсація за невикористану відпустку**. До стажу роботи, що
дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник
фактично не працював, але за ним
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зберігалося місце роботи (посада) та
йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню.
Трудова книжка також має бути
видана в останній день роботи. До неї
вноситься запис, який відповідає тексту наказу про звільнення: «Звільнено
у зв’язку з нез’явленням на роботу
протягом більш як чотирьох місяців
поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, пункт 5 стаття 40 КЗпП
України». За неможливості видання
трудової книжки у зв’язку з відсутністю працівника на робочому місці
роботодавець у день звільнення надсилає
йому поштове повідомлення із пропозицією про отримання трудової книжки
(бажано рекомендованим листом «із
повідомленням»). Якщо працівник через
якісь причини не може сам з’явитись за
трудовою книжкою, то роботодавець
може надіслати її поштою, але лише за
заявою працівника.
Щодо звільнення працівника за угодою сторін під час тривалої тимчасової непрацездатності та нез’явлення
на роботу протягом цього часу на
роботі, зазначимо, що законодавством не передбачено заборони звільнення працівника за пунктом 1 статті 36 КЗпП у період його тимчасової
непрацездатності, як і не містить
воно обмежень щодо такого звільнення для працівника, який працює за
строковим трудовим договором.
Стосовно дати звільнення доцільно зазначити, що законодавством
не встановлено порядку чи строків
припинення трудового договору за
угодою сторін, тому вони визначаються працівником і роботодавцем у
кожному конкретному випадку. Про
це також ідеться в пункті 8 постано-

** Про обчислення стажу,
що дає право на
щорічну відпустку, а
отже, і на її
грошову компенсацію, див.
журнал
«Кадровик
України»
№ 8/2017, с. 49.
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*** Про вимоги
до оформлення
колективного
договору див.
журнал
«Кадровик
України»
№ 6/2017, с. 91.
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ви Пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р.
№ 9, а саме в разі домовленості між
працівником і роботодавцем про
припинення трудового договору за
пунктом 1 статті 36 КЗпП договір
припиняється в строк, визначений
сторонами.
Анулювати таку домовленість
можна лише тоді, коли роботодавець
і працівник також дійшли взаємної
згоди. Отже, працівник не може бути
звільнений за угодою сторін, якщо
одна зі сторін не погоджується на
припинення трудових відносин або
не було досягнуто домовленості про
дату звільнення.
Окрім цього, припинення договору
за угодою сторін не передбачає необхідності попередження про звільнення
ні від працівника, ні від роботодавця,
адже день закінчення роботи визначається сторонами за взаємною згодою.
Згода виборного органу (профспілкового представника) первинної
профспілкової організації, членом
якої є працівник, у такому випадку
не вимагається.
У разі досягнення домовленості
звільнення працівника, як і в інших
випадках, оформляється наказом
роботодавця, з яким працівник ознайомлюється під підпис. На підставі
наказу про звільнення вноситься запис
до трудової книжки: «Звільнено за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України».

Також у день звільнення з працівником проводяться розрахунки —
виплачується заробітна плата та
грошова компенсація за невикористану відпустку. Законодавчого
обов’язку виплачувати вихідну допомогу в такому випадку не передбачено. Однак виплата певної суми, на
зразок вихідної допомоги, може здійснюватися у врегульованому колективним договором підприємства
порядку, встановленому на підставі
статті 91 КЗпП***.
Варто зазначити, що листок
непрацездатності працівника, навіть
не закритий на момент звільнення,
оплачується повністю до відновлення
працездатності як у разі звільнення
за пунктом 5 статті 40 КЗпП, так
і на підставі пункту 1 статті 36
КЗпП.
Наголосимо також, що якщо
звільненню підлягає особа, яка не
є пенсіонером, після звільнення, за
потреби, вона може звернутися за
наступним працевлаштуванням до
центру зайнятості. На час пошуку роботи працівник, звільнений за
пунктом 1 статті 36 КЗпП, має
право на виплату допомоги по безробіттю на відміну від звільнення
за пунктом 5 статті 40 КЗпП. Така
допомога звільненому за угодою сторін призначається починаючи з 8-го
дня після реєстрації його у встановленому порядку в державній службі
зайнятості.
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P. S.
Для Світлани Євгенівни цей звичайний
робочий день у компанії розпочався з неве
ликого клопоту. А саме одна з працівниць,
яка нещодавно вийшла заміж, принесла
новий паспорт у формі пластикової картки
(ID-паспорт) з прізвищем чоловіка. Тому
постала необхідність переоформити всі
кадрові та інші облікові документи на нове
прізвище.
Як кадровий фахівець Світлана Євгенівна
час від часу підбирала вуста від прискіпливої
напруги, мовляв, от задали мені роботи, проте
як жінка в душі раділа за колегу. Адже такі
події зазвичай приносять у життя людини
радість, натхнення та нові емоції.
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На кілька секунд молода кадровичка замислилась: «Як я бачу цю мить? Ану мої
«бісики» та «ангелочки» — підкажіть!». Але
не встигли ці уявні фантастичні створіння
намалювати навіть перші штрихи до яскра
вого полотна весільного ритуалу, як Світлана
Євгенівна розгублено завмерла над черговим
документом. Це була книга обліку руху тру
дових книжок підприємства, до якої також
потрібно внести відомості про зміну прізвища
співробітниці:
— Уперше стикаюсь з таким. Ну і як це
зробити? — промовила до себе Світлана
Євгенівна, адже зрозуміла, що не може при
гадати механізму цієї, здавалося б, простої
процедури.
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Кваліфікаційні категорії
й розряди: застосування
Кваліфікаційні характеристики багатьох професій і посад передбачають
наявність кваліфікаційних категорій або розрядів цих посад (професій).
У яких випадках, які саме та з якою метою вони встановлюються, як їх
правильно присвоювати та відображати в кадровій документації?
Відповіді на ці запитання — у статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального
захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58);
 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затверджене наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 р. № 359 (далі — Положення № 359);
 Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністер
ства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — Випуску 1 ДКХП);
 Випуск 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій пра
цівників, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р.
№ 117 (далі — Випуск 78 ДКХП);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджений
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 28 липня 2010 р. № 327 (далі — КП);
 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
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З

агальні питання кваліфікаційного кате
горіювання розглядаються у Загальних
положеннях розділів 1 та 2 Випуску 1
ДКХП. Так, згідно з пунктом 4 Загаль
них положень розділу 1 Випуску 1 ДКХП цей
Довідник, серед іншого, служить основою для
присвоєння й підвищення категорій за по
садою відповідно до оволодіння особою пов
ним обсягом знань та робіт за результатами
кваліфікаційної атестації.
Відповідно до пункту 9 Загальних положень
розділу 1 Випуску 1 ДКХП усі працівники по
винні підвищувати професійну кваліфікацію
згідно з вимогами чинного законодавства. При
цьому кваліфікаційні категорії підвищуються
насамперед тим працівникам, які успішно
виконують посадові завдання та обов’язки,
творчо й сумлінно ставляться до службових
доручень і вимог посадових інструкцій. Присво
єння та підвищення кваліфікаційних категорій
працівникам здійснюють комісії з проведення
кваліфікаційної атестації (п. 10 Загальних по
ложень розділу 1 Випуску 1 ДКХП).
Також зауважимо, що згідно з пунктом 1
Загальних положень розділу 1 Випуску 1
ДКХП Довідник є нормативним документом,
обов’язковим з питань управління персоналом
на підприємствах, в установах і організаціях усіх
форм власності та видів економічної діяльності.
Подібні положення щодо кваліфікаційного
категоріювання містяться і в Загальних по
ложеннях розділу 2 Випуску 1 ДКХП стосовно
професійної групи «Робітники», де, зокрема,
зазначається:
 робітник більш високої кваліфікації,
окрім робіт, зазначених у кваліфікаційній ха
рактеристиці присвоєного йому розряду, пови
нен володіти знаннями, навичками та вмінням
виконувати роботи, передбачені кваліфікацій
ними характеристиками робітників нижчої
кваліфікації цієї ж професії. Тому роботи, що
наведені у кваліфікаційних характеристиках
нижчих розрядів, як правило, не зазначаються
(пп. 3.3);
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 розряди виконуваних робітником робіт
установлено за їх складністю без урахування
умов праці (пп. 3.5);
 ДКХП служить основою для присвоєння
та підвищення кваліфікаційних розрядів за
професією відповідно до оволодіння особою
певним обсягом знань, умінь та навичок у
навчальному закладі або на виробництві за
результатами кваліфікаційної атестації (п. 4);
 кваліфікаційні розряди підвищуються
насамперед тим робітникам, які успішно ви
конують професійні завдання та обов’язки,
норми праці й вимоги робітничої інструкції
та пройшли відповідне професійне навчання.
Присвоєння й підвищення кваліфікаційних роз
рядів робітникам здійснюють кваліфікаційні
комісії в ході кваліфікаційної атестації (п. 10);
 присвоєння робітнику кваліфікаційного
розряду або його підвищення здійснюється
з урахуванням складності виконуваних ним
робіт, які мають місце в цеху, на дільниці, у бу
дівельно-монтажній, ремонтно-будівельній
організації (п. 11);
 за грубе порушення технологічної дис
ципліни та інші серйозні порушення, які спри
чинили погіршення якості продукції або робіт,
робітникові може бути знижена кваліфікація на
один розряд. Поновлення розряду провадиться
відповідно до чинного трудового законодавства
(п. 12);
 присвоєння кваліфікаційних розрядів ро
бітникам, на яких разом з основною роботою
покладено виконання функцій з керівництва
бригадою, здійснюється на загальних умовах.
Призначення робітника бригадиром не може бути
підставою для підвищення його розряду (п. 15).

Кваліфікаційне категоріювання
для різних професій (посад)
Із зазначеного зрозуміло, що для працівників
різних професій і посад може бути передбачено
кваліфікаційне категоріювання, тобто присво
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єння їм певних кваліфікаційних категорій (роз
рядів). Зокрема, згідно з підпунктом 3.3 Загаль
них положень розділу 1 Випуску 1 ДКХП для
професійної групи «Професіонали» визначено
чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання
(наприклад, інженер без категорії, ІІ, І категорії
та провідний інженер). Для професіоналів, зай
нятих на складних і відповідальних роботах,
запроваджено п’ятирівневе кваліфікаційне
категоріювання (наприклад, інженер-електро
нік без категорії, ІІІ, ІІ, І категорії та провідний
інженер-електронік).
Для професійної групи «Фахівці» передба
чено трирівневе кваліфікаційне категоріювання.
Разом з тим зі змісту кваліфікаційних харак
теристик для окремих посад професіоналів та
фахівців випливає, що категоріювання може
й не встановлюватися (наприклад, для агента)
або встановлюватися дворівневе категоріюван
ня (наприклад, інспектор з кадрів та старший
інспектор з кадрів). Також за допомогою по
хідних слів «старший», «провідний», «головний»,
«молодший» згідно з приміткою 1 додатка В до
КП можна застосовувати кваліфікаційне катего
ріювання для інших професій і посад, для яких
чинними кваліфікаційними характеристиками
таке категоріювання не встановлено.
Для професійної групи «Керівники» ква
ліфікаційне категоріювання, як правило, не
встановлюється. Разом з тим кваліфікаційні
характеристики деяких керівників у сфері
охорони здоров’я можуть передбачати наяв
ність у них сертифіката лікаря-спеціаліста та
посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії з відповідної спеці
альності.
Що стосується професійної групи «Технічні службовці», то в Загальних положеннях
розділу 1 Випуску 1 ДКХП для них також не
визначено вимог щодо кваліфікаційного ка
тегоріювання, але зі змісту відповідних квалі
фікаційних характеристик випливає, що для
окремих посад технічних службовців воно
також може встановлюватися, зокрема дво
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Працівники з вищими кваліфікаційними розрядами мають володіти
знаннями, навичками та вмінням
виконувати роботи, передбачені кваліфікаційними характеристиками
робітників нижчої кваліфікації цієї
ж професії

рівневе (наприклад, оператор комп’ютерного
набору І або ІІ категорії), але для більшості не
встановлено (наприклад, для оператора дис
петчерської служби тощо). Але в останньому
випадку також можна застосовувати відповідні
похідні слова згідно з приміткою 1 додатку В
до КП, про які йшлося вище.
Кваліфікаційне категоріювання для про
фесій професійної групи «Робітники» може
бути різним залежно від специфіки конкретної
професії. Для професій низько кваліфікованих
робітників, які переважно належать до розді
лу 9 «Найпростіші професії» КП, кваліфікаційне
категоріювання, як правило, не встановлюється (наприклад, для двірника) або для них може
встановлюватися діапазон розрядів з 1-го до
2-го. Також діапазон розрядів не передбачений
для багатьох професій, що належать до розді
лу 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг» КП.
Для найбільш висококваліфікованих робіт
ників може встановлюватися діапазон розрядів
від 4-го до 6-го, а для середньокваліфікова
них — від 3-го до 4-го (переважно належать до
розділу 6 «Кваліфіковані робітники сільського
та лісового господарств, риборозведення та
рибальства», 7 «Кваліфіковані робітники з ін
струментом» та 8 «Робітники з обслуговування,
експлуатації та контролю за роботою техноло
гічного устаткування, складання устаткування
та машин» КП (таблиця 1).

Кадровик України

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Таблиця 1

Приклади кваліфікаційного категоріювання (діапазону розрядів)
для окремих професій робітників

Код КП

Діапазон
кваліфікаційних
розрядів

Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів

5121

3

Бармен

5123

4–5

Ефіроолійник

6111

2–5

Дояр

6121

4–6

Муляр

7122

2–6

Арматурник залізобетонних суден

7214

1–5

Машиніст мийних машин

8152

1–4

Світлокопіювальник

8224

1–2

Вантажник

9333

—

Професійна назва роботи

Крім відповідних кваліфікаційних харак
теристик про діапазон розрядів для більшос
ті робітничих професій можна дізнатися із
Державного переліку професій з підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-тех
нічних навчальних закладах, затвердженого по
становою КМУ від 11 вересня 2007 р. № 1117.
Також слід зазначити, що кваліфікаційними
характеристиками професіоналів і фахівців
передбачені однакові завдання та обов’язки, а та
кож знання незалежно від наявності в них певної
кваліфікаційної категорії. На практиці це означає,
що роботодавець у посадових інструкціях може
визначити однакові завдання та обов’язки для
працівників на однакових посадах, але з різними
кваліфікаційними категоріями. Але оскільки
працівники з більш високими кваліфікаційними
категоріями мають, як правило, більший практич
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ний досвід і стаж роботи, закінчували курси під
вищення кваліфікації та, відповідно, мають кращі
знання, то й виконують завдання та обов’язки
ефективніше (якісніше, оперативніше). Тому у
штатних розписах підприємств, як правило, для
працівників з вищою кваліфікаційною категорією
передбачаються вищі посадові оклади.
Що стосується робітників, а також окремих
технічних службовців, то їх кваліфікаційні ха
рактеристики містять, як правило, різні завдан
ня та обов’язки для різних кваліфікаційних роз
рядів (категорій) за однаковими професіями.
При цьому, як зазначалося вище, працівники з
вищими кваліфікаційними розрядами мають
володіти знаннями, навичками та вмінням
виконувати роботи, передбачені кваліфіка
ційними характеристиками робітників нижчої
кваліфікації цієї ж професії.
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Відповідно робочі інструкції робітників та
посадові інструкції деяких технічних службов
ців за однаковими професіями, як правило,
відрізняються залежно від наявності у них
певних кваліфікаційних розрядів (категорій).
Таким чином, для них кваліфікаційне катего
ріювання є не лише своєрідним чинником для
визначення їх заробітної плати, а й чинником
для організації їх праці, розподілу між ними
певних завдань та обов’язків.
Крім того, у штатному розписі підприємства
можуть бути передбачені професії лише з та
кими кваліфікаційними розрядами, для яких у
кваліфікаційних характеристиках передбачені
роботи, що фактично виконуються на підпри
ємстві. Інакше можуть бути порушені вимоги
законодавства про оплату праці й тарифних
угод (затверджених тарифних сіток), якщо
ними передбачені більш високі тарифні ставки
для складнішої та більш висококваліфікованої
роботи, яка виконується робітниками з вищими
кваліфікаційними розрядами.
Наприклад: особі А. був присвоєний 3-й
розряд маляра (на попередній роботі або після
закінчення професійно-технічного навчального
закладу), для якого кваліфікаційною харак
теристикою у Випуску 1 ДКХП передбачено
виконання робіт з фарбування поверхонь, які
потребують високоякісного оброблення. На
підприємстві, куди особа А. влаштовується
на роботу, встановлена єдина тарифна сітка
для всіх робітників підприємства, і штатним
розписом передбачена професія маляра лише
2-го розряду (оскільки за специфікою підпри
ємства на ньому виконуються роботи лише
з фарбування поверхонь, які не потребують
високоякісного оброблення, що визначено
кваліфікаційною характеристикою для маляра
2-го розряду).
Відповідно особа А. може бути прийнята на
роботу на вказане підприємство лише малярем
2-ро розряду, хоча вона й має документ про на
явність кваліфікації маляра 3-го розряду. Якщо
ж прийняти її на роботу малярем 3-го розряду
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(після внесення відповідних змін до штатного
розпису), то рівень оплати праці (за 3-м роз
рядом) не відповідатиме фактичній складності
виконуваних робіт, що буде несправедливо
стосовно робітників 3-го розряду, які викону
ють складнішу роботу (наприклад, стосовно
машиніста газодувних машин 3-го розряду).

Проведення кваліфікаційної
атестації
Як зазначалося вище, кваліфікаційні категорії
(розряди) працівникам присвоюють та підви
щують комісії з проведення кваліфікаційної
атестації. На практиці для більшості працівни
ків, які належать до професійних груп професі
оналів, фахівців і технічних службовців, згадані
питання вирішують у ході їх атестації, яка рідко
називається саме «кваліфікаційною», оскільки
під час її проведення вирішуються переважно
питання щодо відповідності працівника певній
посаді та певній кваліфікаційній категорії, яка
фактично є складовою цієї посади. При цьому
атестаційні комісії з атестації персоналу, як
правило, не приймають рішення щодо підви
щення або зниження кваліфікаційної категорії
працівнику, а лише надають рекомендації з
цього приводу для керівника підприємства,
який може взяти або не взяти їх до відома.
Для вирішення різноманітних питань щодо
проведення атестації персоналу на підприєм
стві бажано розробити власне положення про
атестацію працівників інженерно-технічних,
бухгалтерсько-економічних та інших служб з
урахуванням положень Закону України «Про
професійний розвиток працівників» від 12 січня
2012 р. № 4312-VI та інших відповідних нор
мативно-правових актів. У такому самостійно
розробленому та затвердженому керівником
підприємства положенні слід передбачити кате
горії персоналу, на які воно розповсюджується,
строки проведення атестації, порядок форму
вання атестаційних комісій, їх склад тощо.
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Рішення про проведення атестації оформлю
ється наказом керівника підприємства, в якому
також може бути визначений кількісний та
персональний склад атестаційної комісії (він
може бути встановлений і в згаданому вище
положенні).
За результатами роботи комісія дає одну з
таких оцінок діяльності працівника:
 відповідає посаді;
 відповідає посаді за умови поліпшення
роботи та виконання рекомендацій комісії з
повторною атестацією через рік;
 не відповідає посаді,
а також дає рекомендації керівнику під
приємства щодо заохочення працівника за
досягнуті ним успіхи, просування його по ро
боті (службі), переведення на іншу роботу,
звільнення із займаної посади, підвищення або
зниження його кваліфікаційної категорії тощо.
Зауважимо, що прийняти рішення про під
вищення (зниження) кваліфікаційної категорії
відповідному працівнику за рекомендацією
атестаційної комісії керівник підприємства
може лише в межах кваліфікаційних вимог ква
ліфікаційної характеристики відповідної посади
й лише в тому випадку, якщо на підприємстві
є вакантна посада або (у разі її відсутності) за
умови попереднього внесення відповідних змін
до штатного розпису підприємства.
Наприклад, працівник згідно із штатним
розписом працює на посаді «Інженер з охо
рони праці ІІ категорії». Атестаційна комісія
рекомендує присвоїти йому І кваліфікаційну
категорію. За наказом керівника підприємства
і за згодою працівника його може бути пере
ведено на посаду «Інженер з охорони праці
І категорії» лише в разі:
 наявності у штатному розписі підпри
ємства, крім посади «Інженер з охорони праці
ІІ категорії», посади «Інженер з охорони праці
І категорії», яка є вакантною;
 внесення відповідних змін до штатного
розпису підприємства шляхом виведення з
нього посади (штатної одиниці) «Інженер з
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охорони праці ІІ категорії» та введення посади
«Інженер з охорони праці І категорії».
При цьому атестаційна комісія не може
рекомендувати присвоїти зазначеному пра
цівнику кваліфікаційну категорію «головний»,
«старший» або ІІІ категорію, оскільки такі ка
тегорії не передбачені кваліфікаційною ха
рактеристикою інженера з охорони праці, що
міститься у Випуску 1 ДКХП.

Особливості кваліфікаційної
атестації
Разом з тим для окремих категорій праців
ників можуть бути передбачені й положення
щодо їх кваліфікаційної атестації, яка регу
люється окремими нормативно-правовими
актами, наприклад, для сфери освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту тощо. У ході
такої атестації затверджуються не лише ре
комендації керівництву підприємства щодо
присвоєння певної кваліфікаційної категорії
відповідному працівнику (переведення його на
посаду з вищою кваліфікаційною категорією),
а безпосередньо присвоюється (підвищується,
знижується, підтверджується) атестаційними
(кваліфікаційними) комісіями відповідна ква
ліфікаційна категорія.
Наприклад, згідно з Випуском 78 ДКХП
для лікарів передбачене чотирирівневе ква
ліфікаційне категоріювання (лікар-спеціаліст
без категорії, ІІ, І і вищої кваліфікаційної ка
тегорії), а відповідно до пунктів 3–5 розділу І
Положення № 359 для лікарів, серед іншого,
передбачені такі види атестації:
 атестація на визначення знань і практич
них навиків з присвоєнням (підтвердженням)
звання «лікар-спеціаліст». Проводиться комі
сіями, що створюються при вищих медичних
навчальних закладах та закладах післядиплом
ної освіти;
 атестація на присвоєння кваліфікаційної
категорії. Проводиться комісіями, що ство
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рюються при Міністерстві охорони здоров’я
України (Центральна атестаційна комісія),
територіальних (обласних) органах управління
охорони здоров’я;
 атестація на підтвердження кваліфікацій
ної категорії. Проводиться тими ж комісіями,
які здійснюють атестацію на присвоєння ква
ліфікаційної категорії.
Зауважимо, що згідно з частиною третьою
пункту 1 розділу ІІ Положення № 359 особи,
які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфі
каційну категорію або яким відмовлено у при
своєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної
категорії, не можуть займатися лікарською
діяльністю з цієї спеціальності без поперед
нього проходження стажування в порядку,
передбаченому наказом Міністерства охорони
здоров’я України «Про порядок направлення на
стажування лікарів і їх наступного допуску до
лікарської діяльності» від 17 березня 1993 р.
№ 48.
Протокол з рішенням комісії про присво
єння кваліфікаційної категорії затверджується
наказом органу охорони здоров’я, при якому
створена комісія, в 10-денний строк з дня
атестації, а лікарям видається посвідчення
за встановленою формою щодо відповідної
кваліфікаційної категорії.
У схожий спосіб з урахуванням певних особ
ливостей та згідно з відповідним нормативноправовим актом проводиться і кваліфікаційна
атестація інших медичних працівників (молод
ших спеціалістів з медичною освітою, провізо
рів, фармацевтів).
Крім того, відповідні атестаційні комісії
(I, II і III рівнів), які утворюються у навчальних
та інших закладах, органах управління освітою,
підтверджують (підвищують, знижують) квалі
фікаційні категорії педагогічним працівникам
згідно з Типовим положенням про атестацію
педагогічних працівників, затвердженим на
казом Міністерства освіти і науки України від
6 жовтня 2010 р. № 930. Зокрема, за резуль
татами атестації педагогічним працівникам
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послідовно присвоюються такі кваліфікаційні
категорії:
 «спеціаліст»;
 «спеціаліст другої категорії»;
 «спеціаліст першої категорії»;
 «спеціаліст вищої категорії».
Педагогічним працівникам, які не мають
повн ої вищої освіти, а також керівникам
гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової
роботи, працівникам, які працюють на по
садах майстра виробничого навчання; куль
торганізатора; акомпаніатора; екскурсовода;
інструктора з туризму; помічника директора
з режиму, старшого чергового з режиму, чер
гового з режиму в загальноосвітніх школах та
професійних училищах соціальної реабілітації;
асистента вчителя-реабілітолога; консультанта
психолого-медико-педагогічної консультації,
незалежно від рівня здобутої ними освіти за
результатами атестації встановлюються тарифні розряди.
У разі прийняття атестаційною комісією по
зитивного рішення керівник закладу або органу
управління освітою протягом п’яти днів після
засідання атестаційної комісії видає відповід
ний наказ про присвоєння кваліфікаційних
категорій (встановлення тарифних розрядів),
педагогічних звань, який у триденний строк
доводиться до відома педагогічного працівника
під підпис та подається в бухгалтерію для на
рахування заробітної плати (з дня прийняття
відповідного рішення атестаційною комісією).

Проведення кваліфікаційної
атестації робітників
Робітники проходять кваліфікаційну атестацію
відповідно до Положення про порядок квалі
фікаційної атестації та присвоєння кваліфікації
особам, які здобувають професійно-технічну
освіту, затвердженого наказом Міністерства
праці України та соціальної політики України,
Міністерства освіти України від 31 грудня
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Додаток 1
Зразок наказу про затвердження складу кваліфікаційної комісії
Назва підприємства
_____________

_____________________

(дата)

		

№ ______

(місце складання наказу)

НАКАЗ

Про затвердження складу
кваліфікаційної комісії
на 20___ рік

Для забезпечення проведення кваліфікаційної атестації та присвоєння робітничої кваліфікації
працівникам підприємства, які завершили повний курс первинної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(перелік професій, за якими проводиться кваліфікаційна атестація)

НАКАЗУЮ:
3.

Створити кваліфікаційну комісію у складі:

Голова комісії ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, назва посади, місце роботи)

Члени комісії: ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, назва посади, місце роботи)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. Голові комісії ___________________________________________ забезпечити проведення
(прізвище, ініціали)

кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації працівникам, які пройшли підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації, згідно з Положенням про порядок кваліфікаційної
атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України
від 31 грудня 1998 р. № 201/469, зареєстрованим в Мін’юсті 1 березня 1999 р. за № 124/3417.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на ____________________________________.
(назва посади, прізвище, ініціали)

_____________________
(назва посади
керівника підприємства)
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______________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)
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1998 р. № 201/469, яке поширюється не лише
на професійно-технічні та інші навчальні закла
ди, а й на відповідні підприємства незалежно
від форм власності та підпорядкування, в яких
може здобуватися професійно-технічна освіта.
Кваліфікаційній атестації робітників, як
правило, передує їх професійна підготовка,
в т. ч. безпосередньо на підприємстві згідно
з Положенням про професійне навчання пра
цівників на виробництві, затвердженим нака
зом Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства освіти і науки України
від 26 березня 2001 р. № 127/151.
Відповідно до згаданих вище Положень учні
(слухачі), які завершили повний курс первинної
професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації з присвоєнням роз
рядів (класів, категорій) у навчальних закладах
або безпосередньо на підприємствах проходять
кваліфікаційну атестацію — складають квалі
фікаційні іспити. Їх суть полягає в тому, що
особа, яка проходить кваліфікаційну атестацію,
має самостійно виконати кваліфікаційну проб
ну роботу, характерну для певної професії та
рівня кваліфікації, та здати іспит з предметів
теоретичної підготовки.
Для проведення кваліфікаційної атестації
на підприємстві утворюється кваліфікаційна
комісія, склад якої затверджується наказом
керівника підприємства (додаток 1). При цьо
му залежно від переліку професій, за якими
здійснюються підготовка, перепідготовка, під
вищення кваліфікації, на підприємстві може
бути створено кілька кваліфікаційних комі
сій. Це пов’язано з тим, що головою комісії
обов’язково має бути фахівець відповідної
галузі виробництва. Наприклад, це може бути
головний інженер підприємства, його заступник
або керівник структурного підрозділу.
За результатами кваліфікаційних іспитів
кваліфікаційна комісія приймає рішення про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфі
кації відповідного розряду (класу, категорії)
відповідним особам, яким також видається
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За результатами кваліфікаційних
іспитів кваліфікаційна комісія
приймає рішення про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації відповідного розряду (класу,
категорії) відповідним особам

диплом (свідоцтво) державного зразка про при
своєння (підвищення) робітничої кваліфікації
відповідного розряду (класу, категорії).

Кваліфікаційне категоріювання
в кадрових документах
Згідно з пунктом 16 розділу 1 Випуску 1 ДКХП
у всіх записах про виконувані роботи (штатний
розпис, запис до трудових книжок тощо) слід
вживати повну назву посади відповідно до
ДКХП, включаючи кваліфікаційну категорію,
наприклад: «Художник-конструктор (дизай
нер) I категорії». Подібні положення стосовно
професійної групи «Робітники» містяться і в
пункті 17 розділу 2 Випуску 1 ДКХП, у якому
зазначається, що в усіх записах про виконувані
роботи (запис до трудових книжок тощо) слід
вказувати повну назву професії відповідно до
ДКХП і кваліфікаційний розряд, наприклад:
«Слюсар-інструментальник 7 розряду», «Ла
борант електромеханічних випробувань та
вимірювань 5 розряду» тощо.
Згідно з пунктом 2.14 Інструкції № 58 під
час внесення відомостей про роботу до тру
дової книжки у графі 3 розділу «Відомості про
роботу» трудової книжки здійснюється запис:
«Прийнятий або призначений до такого-то
цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням їх конкретного найме
нування, а також роботи, професії або посади
та присвоєного розряду. Якщо ж працівнику
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Додаток 2
Приклад внесення до трудової книжки запису про присвоєння кваліфікаційного розряду

3

13

4

17

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробник»
10 2016 Прийнятий до цеху № 1 зварником пластмас
третього розряду
01 2018 Присво но четвертий розряд

в період роботи надається новий розряд, про
це в установленому порядку також вноситься
запис (додаток 2).
Що стосується кваліфікаційних категорій
для професіоналів, фахівців і технічних служ
бовців, то Інструкція № 58 не містить інфор
мації щодо необхідності внесення до трудової
книжки записів про їх присвоєння (підвищення,
зниження), у т. ч. за рішеннями атестаційних
комісій медичних або педагогічних праців
ників. Разом тим більшість фахівців кадрової
справи для уникнення непорозумінь радять
також вносити відповідні записи до трудових
книжок за аналогією з вимогами Інструкції
№ 58 щодо кваліфікаційних розрядів. Крім
того, відповідні вимоги щодо необхідності
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Наказ від
12.10.2016 № 35-П
Наказ від
17.01.2018 № 10-П

відображення кваліфікаційних категорій у
записах до трудових книжок передбачені і в
Загальних положеннях розділу 1 Випуску 1
ДКХП.
Таким чином, у графі 3 трудової книжки слід
записати: «Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» або ж за наявності
вакантної посади у штатному розписі внести за
пис: «Переведено на посаду лікаря-хірурга вищої
категорії хірургічного відділення». Інші графи
трудової книжки заповнюються у звичайному
порядку (у графі 1 вказується порядковий номер
запису, у графі 2 — дата, коли було встановлено
певну категорію або переведено на відповідну
посаду з іншою категорією, а у графі 4 — дата та
номер наказу). 
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Лідія Басмат,

директор з управління персоналом,
викладач курсів підвищення кваліфікації
керівників

Розірвання строкового
договору під час навчальної
відпустки

У статті автор розглядає ситуацію, за якої основний працівник перериває відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та виходить на роботу, а працівник, який працює в період його відсутності за строковим трудовим договором, у цей час перебуває в навчальній відпустці, та
з’ясовує, чи можливо розірвати такий договір під час навчальної відпустки

В

ідповідно до законодавства праців
ниця, яка перебуває у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, може в будь-який
час перервати таку відпустку та приступити

до роботи. У ситуації, яку розглянемо далі
на прикладі, основна працівниця виявила
бажання вийти на роботу в період, що збігся
з навчальною відпусткою працівника, який
працює на час його відсутності.

Ситуація
Іванчук Тетяна Пилипівна працювала в ТОВ «Маяк» на посаді маркетолога. У лю
тому 2016 р. їй було надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки» від 15 ли
стопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) на період її відсутності
було прийнято іншого працівника — Потапенка Миколу Павловича, який навчався
в одному з вищих навчальних закладів. На підставі заяви та довідки-виклику з
вищого навчального закладу підприємство протягом трудових відносин надавало
йому навчальні відпустки.
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Зокрема, у жовтні 2017 р. Потапенку М. П. на підставі заяви та довідки-виклику з
вищого навчального закладу була надана навчальна відпустка тривалістю 20 календар
них днів з 19 жовтня 2017 р. по 7 листопада 2017 р. У період, коли Потапенко М. П. вже
відбув до навчального закладу, Іванчук Т. П. подала на підприємство заяву, в якій просила
перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у зв’язку
з виходом на роботу 25 жовтня 2017 р.

Як вийти із ситуації
За таких обставин ні фахівець відділу кадрів, ні
керівник підприємства не мають права відмови
ти працівниці у виході на роботу. З’ясуємо, чи
можна припинити строковий трудовий договір з
працівником у період його навчальної відпустки,
якщо основна працівниця виходить на роботу.
У статті 391 КЗпП зазначено, що якщо після
закінчення строку трудового договору трудові
відносини фактично тривають і жодна із сторін
не вимагає їх припинення, дія цього договору
вважається продовженою на невизначений
строк. Тож як не допустити продовження дії
строкового трудового договору під час від
пустки?
З одного боку, якщо не розірвати строковий
трудовий договір у встановлений термін, а саме
напередодні виходу на роботу основної праців
ниці, він вважатиметься безстроковим. З іншо
го, як бути з відпускними, адже відповідно до
статті 21 Закону про відпустки заробітна плата
працівникам за час відпустки виплачується не
пізніше ніж за три дні до її початку. Як бачимо,
це стосується всіх видів відпусток, за винятком
відпусток без збереження заробітної плати,
оскільки в разі їх надання оплата не перед
бачена. Отже, працівник отримав відпускні, і
навчальна відпустка триває. Які мають бути дії
роботодавця?
На практиці, у роботодавця можуть виник
нути підстави щодо відкликання працівника з
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відпустки. Статтею 12 Закону про відпустки
передбачено, що відкликання зі щорічної від
пустки допускається за згодою працівника лише
для відвернення стихійного лиха, виробничої
аварії або негайного усунення їх наслідків, для
відвернення нещасних випадків, простою, заги
белі або псування майна підприємства. Отже,
в ситуації, що склалася, відкликати працівника
з відпустки не можна навіть за його згодою.
Щодо звільнення в період відпустки, то воно
не допускається, якщо ініціатором цього звіль
нення є роботодавець. Про таку заборону йдеть
ся в частині третій статті 40 КЗпП. Оскільки
законодавством при цьому не встановлено виду
відпустки, це можуть бути як щорічні, соціальні,
навчальні, творчі відпустки, так і відпустки без
збереження заробітної плати.
У ситуації, що розглядається, звільнення має
проводитися за пунктом 2 статті 36 КЗпП, тобто
в разі закінчення строку трудового договору,
крім випадків, коли трудові відносини фактично
тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу
про їх припинення. Норми статті 40 КЗпП у
цьому випадку не застосовуються, оскільки
звільнення з підстав, передбачених статтею 36
КЗпП, не є звільненням з ініціативи роботодавця.
Крім того, у зв’язку із останніми змінами в
законодавстві, а саме ухваленням Закону Украї
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій» від
3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII, кожний працівник
зацікавлений, щоб у разі виходу на пенсію він
мав необхідну кількість років страхового стажу.
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Додаток 1
Директору ТОВ «Маяк»
Мироненку С. П.
маркетолога відділу маркетингу
Потапенка М. П.
Заява
Прошу продовжити мені строк трудового договору до закінчення навчальної
відпустки в разі виходу на роботу основного працівника Іванчук Тетяни Пилипівни.
16.10.2017							

Потапенко

Додаток 2
Директору ТОВ «Маяк»
Мироненку С. П.
маркетолога відділу маркетингу
Потапенка М. П.
Заява
Прошу надати мені щорічну основну відпустку з 8 листопада 2017 р. тривалістю 24 календарних дні та продовжити строк трудового договору до закінчення
відпустки.
16.10.2017							
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Якщо в працівника, крім навчальної відпустки,
є, наприклад, невикористана щорічна відпуст
ка, та ще й не за один рік, то, звичайно, йому б
хотілося, щоб періоди цих відпусток увійшли
до страхового стажу.
У такій ситуації в пригоді стане частина друга
статті 3 Закону про відпустки, де зазначено, що в
разі звільнення працівника у зв’язку із закінчен
ням строку трудового договору невикористана
відпустка може за його бажанням надаватися й
тоді, коли час відпустки повністю або частково
перевищує строк трудового договору. У цьо
му випадку його чинність продовжується до
закінчення відпустки. Знову ж таки в цій статті
не зазначається вид відпустки, тому її норма
поширюється на всі їх види.
В односторонньому порядку роботодавець
не може продовжити дію строкового трудового
договору до закінчення відпустки, якщо сам
працівник не виявив такого бажання, адже
строк трудового договору встановлюється за
погодженням сторін. Однак бажання працівни
ка, як відомо, фіксується письмово — шляхом
подання заяви.
Також жодним нормативно-правовим актом
не передбачено, що роботодавець зобов’язаний
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запитувати в працівника, який працює за стро
ковим трудовим договором, про його бажання
продовжити такий договір до закінчення від
пустки.
На думку автора, за обставин, що склалися,
та для уникнення непорозумінь працівник,
якому надається навчальна відпустка, може
подати дві заяви. Першу — про надання на
вчальної відпустки, а другу — про продовження
строкового трудового договору до закінчення
такої відпустки (додаток 1). Цей крок, за ре
комендацією відділу кадрів, буде зроблено
на випередження та братиметься до розгляду
лише в разі, якщо основна працівниця виявить
бажання вийти на роботу. Другою заявою він
повідомлятиме роботодавця про те, що в разі
виходу на роботу основної працівниці в період
його навчальної відпустки він хотів би продов
жити дію строкового договору до закінчення
цієї відпустки.
Окрім цього, якщо працівник крім навчаль
ної має ще й невикористані дні щорічної від
пустки, він може цим правом скористатися.
У такому разі йому слід написати ще одну заяву
(додаток 2), на підставі якої видаватиметься
відповідний наказ керівника підприємства. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Соціальні відпустки

за попередні роки

Розділом IV Закону про відпустки передбачено кілька видів соціальних відпусток, але не всі з них надаються за попередні роки. Про ті, що можуть бути
використані працівниками за таких умов та про порядок їх надання — у статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-III (далі — СКУ);
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811ХІІ (далі — Закон № 2811);
 Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (далі — Закон
№ 2402).

Н

асамперед слід зазначити, що до соці
альних відпусток належать:
 відпустка у зв’язку з вагітністю та
пологами (ст. 179 КЗпП, ст. 17 Закону
про відпустки);
 відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (ст. 179 КЗпП,
ст. 18 Закону про відпустки);
 відпустка у зв’язку з усиновленням
дитини (ст. 182 КЗпП, ст. 18 1 Закону про
відпустки);
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 додаткова відпустка працівникам, які
мають дітей або повнолітню дитину — особу
з інвалідістю з дитинства підгрупи А I групи
(ст. 1821 КЗпП, ст. 19 Закону про відпустки).
Згадані відпустки надаються з метою ство
рення сприятливих умов для материнства та
догляду за дітьми, проте тільки один їх вид
може надаватися роботодавцем та викорис
товуватися працівником за попередні роки.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
яка надається жінкам на підставі медичного
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висновку, тобто листка непрацездатності, може
бути використана тільки в період вагітності та
пологів.
Відпустка для догляду за дитиною до досяг
нення нею трирічного віку використовується
в період після народження дитини та до дня
виповнення дитині трьох років. Саме цей день є
кінцевим терміном цієї відпустки, що надається
за заявою жінки, яка надає копію свідоцтва про
народження дитини, й оформлюється наказом
роботодавця.
Зауважимо, що підприємства, установи,
організації за рахунок власних коштів можуть
надавати жінкам частково оплачувану від
пустку або відпустку без збереження заро
бітної плати для догляду за дитиною більшої
тривалості.
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини є
одноразовою й надається особі, яка усиновила
дитину-сироту або позбавлену батьківського
піклування старшу трьох років. Вона може бути
використана після набрання законної сили
рішенням про усиновлення дитини та якщо
заява про надання такої відпустки надійшла
не пізніше трьох місяців після цього.
А от порядок надання додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину — особу з інвалідністю з дитинства під
групи А I групи, має свої нюанси в контексті її
використання за попередні роки. Про це — далі.

Право на додаткову відпустку працівників, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи
Слід зазначити, що ця соціальна відпустка є
оплачуваною й з метою належного поєднання
трудової діяльності з виконанням сімейних
обов’язків надається певній категорії осіб,
зокрема:
 жінкам, які працюють і мають двох або
більше дітей віком до 15 років;
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 жінкам, які працюють і мають дитину з
інвалідністю;
 жінкам, які працюють і усиновили дитину;
 матерям осіб з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи;
 одиноким матерям;
 батькам дитини, яку вони виховують без
матері (у т. ч. у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі);
 батькам осіб з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, якого вони виховують без
матері (у т. ч. у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі);
 особам, які взяли дитину під опіку;
 особам, які взяли під опіку особу з інва
лідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 одному з прийомних батьків.
Зауважимо, що право на цю відпустку є
також у піклувальників та одного з батьківвихователів, що визначені статтею 1861 КЗпП*.

Порядок надання соціальної відпустки
за минулі роки
Передусім зауважимо, що додаткові відпустки
працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину — особу з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, є соціальними та не нале
жать до виду щорічних. Оскільки, за бажан
ням працівника, їх надання передбачено в
обов’язковому порядку, тож вони можуть нада
ватися в будь-який час протягом календарного
року, незалежно від відпрацьованого часу та
дати народження дитини — до чи після. Право
на таку відпустку особа має як за основним
місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом.
* Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років,
а піклування — над дитиною віком від 14 до 18 років (п. 2
ст. 243 СКУ). Батьками-вихователями дитячого будинку сімей
ного типу вважається подружжя або окрема особа, що не пере
буває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать
ківського піклування, для виховання та спільного проживання
(ст. 2566 СКУ).
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Особа, яка має право на соціальну
відпустку, але з якихось причин не
скористалася ним у році
досягнення дитиною певного віку
або ж за кілька попередніх років,
має право її використати
Необхідно зазначити, що згадана відпустка
надається понад тривалість щорічних основної
та додаткових відпусток, передбачених стаття
ми 75, 76 КЗпП та статтями 6, 7 і 8 Закону про
відпустки, а також понад тривалість щорічних
відпусток, установлених іншими законами та
нормативно-правовими актами.
Окрім цього, відповідно до статті 1821 КЗпП
та статті 20 Закону про відпустки соціальна
відпустка може переноситися на інший період
або продовжуватися в порядку, визначеному
статтею 80 КЗпП та статтею 11 Закону про
відпустки. Ними передбачено, що відпустка
повинна бути перенесена на інший період або
продовжена в разі тимчасової непрацездат
ності працівника, засвідченої у встановленому
порядку. Тобто соціальна відпустка має бути
перенесена на інший період або продовжена
в разі тимчасової непрацездатності працівни
ка, засвідченої в установленому порядку, яка
збіглася з її використанням.
У разі звільнення, незалежно від підстав,
працівнику має бути виплачена компенсація
за всі невикористані дні відпустки згідно із
статтею 83 КЗпП та статтею 24 Закону про
відпустки.
Зауважимо, що законодавством не перед
бачено строку давності, після якого втрачається
право на таку відпустку. Тому особа, яка має
право на соціальну відпустку, але з якихось
причин не скористалася ним у році досягнення
дитиною певного віку або ж за кілька поперед
ніх років, має право її використати.
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Оскільки тривалість цієї відпустки залиша
ється незмінною з 2010 р., використання її за
поточний або за попередній рік не спричиняє
проблем. Тобто якщо у працівника є неви
користана соціальна відпустка за попередній
2017 р., підстави для якої є незмінними, ніщо не
стоїть на заваді її використанню. Надання цієї
відпустки залежатиме лише від актуальності
підтвердження статусу та досягнення дитиною
певного віку.

Вік дитини, до якого надається відпустка
Надання додаткової соціальної відпустки
залежить від віку дитини. Наприклад, для жінки,
яка працює і має двох або більше дітей віком
до 15 років, вік дітей чітко визначений, а отже,
якщо старшій дитині у 2018 р. виповнюється
15 років (незалежно від дати народження), у
цей рік, як і за попередній, жінка має право на
її використання.
Жінка, яка працює та має дитину з інва
лідністю, усиновлену дитину, одинока мати,
яка виховує дитину без батька, батько, який
виховує дитину без матері, один із прийом
них батьків мають право на цю відпустку до
досягнення дитиною повноліття. Нагадаємо,
що дитиною вважається особа віком до 18
років (повноліття), якщо згідно із законом,
застосовуваним до неї, вона не набуває прав
повнолітньої раніше (ст. 1 Закону № 2402 та
ст. 2 Закону № 2811).
Згідно зі статтею 34 ЦКУ повну цивільну
дієздатність має фізична особа, яка досягла 18
років (повноліття), тому до та в рік виповнення
дитині повноліття жінка, яка працює, має право
на відпустку.
Проте є випадки, коли це право працівниця
втрачає, а саме:
 у разі реєстрації шлюбу фізичної особи,
яка не досягла повноліття, оскільки вона набу
ває повної цивільної дієздатності з моменту
реєстрації шлюбу;
 повна цивільна дієздатність може бути
надана в разі, якщо фізична особа досягла
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16 років і працює за трудовим договором
або неповнолітня особа записана матір’ю або
батьком дитини (ст. 35 ЦКУ).
Це означає, що особа, яка працює та за
документами є одинокою матір’ю (батьком)
або одним із прийомних батьків, дитина якої у
16-річному віці працює за трудовим договором
або є неповнолітньою особою, яка записана
матір’ю або батьком дитини віком до 18 років,
за умови надання такій особі повної цивільної
дієздатності згідно із законодавством*, права
на соціальну відпустку вже не має.
Отже, якщо за рішенням органу опіки або
рішенням суду дитина отримала повну цивільну
дієздатність, навіть незважаючи на факт припи
нення нею трудового договору після закінчення
канікул, жінка, яка працює, права на соціальну
відпустку вже не матиме, оскільки надана її
дитині повна цивільна дієздатність зберігається
(п. 5 ст. 35 ЦКУ).
У розрізі надання відпустки за минулі роки
потрібно розуміти, що за попередні роки право
на неї не втрачається, поки дитина не досягне
повної дієздатності.
Щодо додаткової соціальної відпустки пра
цівникам, які мають повнолітню дитину — особу
з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи,
зауважимо, що право на цю відпустку не зале
жить від віку дитини. Інвалідність з дитинства
підгрупи А I групи дає можливість користуватися
правом на отримання згаданої відпустки і після
набуття такою дитиною повноліття.

Підтвердження підстав для надання
відпустки
Жінка, яка працює і має двох або більше
дітей віком до 15 років, має підтвердити право
на надання відпустки за попередні роки копіями
* Згідно з частиною другою статті 35 ЦКУ повна цивільна діє
здатність надається за рішенням органу опіки та піклування за
заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків
(усиновлювачів) або піклувальника, а в разі відсутності такої
згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішен
ням суду.
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Для уникнення спірних питань щодо
надання соціальної відпустки радимо
в колективному договорі визначити
умови, за яких працівники можуть
отримувати цю відпустку
свідоцтв про народження дітей. Тому особа, яка
має двох або більше дітей віком до 15 років і
яка на сьогодні працює та у попередні роки не
перебувала у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (на підставі
медичного висновку — до досягнення шес
тирічного віку), має право на невикористану
відпустку за минулі роки. Але зауважимо, що
жінка, яка має двох і більше дітей і яка після
перебування у відпустці для догляду за дити
ною до досягнення нею трирічного (шестиріч
ного) віку вийшла на роботу (наприклад, у 2018
р.), право на соціальну відпустку матиме лише
за поточний рік фактичного виходу на роботу.
Це пояснюється тим, що для отримання такої
відпустки жінці недостатньо мати двох і біль
ше дітей віком до 15 років, вона ще повинна
працювати, тобто фактично виконувати свої
трудові обов’язки. А отже, незважаючи на те,
що вона є матір’ю двох або більше дітей, ско
ристатися своїм правом на соціальну відпустку,
передбачену статтею 19 Закону про відпустки,
за попередні роки вона не може.
Для жінки, яка працює та має дитину з інва
лідністю, усиновлену дитину, для одинокої мате
рі, яка виховує дитину без батька, для батька,
який виховує дитину без матері, одного із при
йомних батьків підтвердженням насамперед є
копії свідоцтв про народження дітей. Додатково
надаються документи, що засвідчують інва
лідність дитини з інвалідністю, рішення про
усиновлення дитини, договір про влаштування
дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне
проживання. Для одинокої матері документом,
що підтверджує її статус, може бути свідоцтво
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про смерть батька (чоловіка), відсутність запису
про батька дитини у свідоцтві про народження
дитини (або наявність запису про батька, який
зроблено у встановленому порядку за вказів
кою матері), відсутність укладеного шлюбу
та утримання дитини й її виховання виключно
працівницею*.
Також слід зазначити, що оскільки переліку
документів, які повинна надати жінка (чоловік)
для підтвердження статусу одинокої матері
(батька), законодавством чітко не визначено, а
соціальна відпустка надається один раз протягом
календарного року, і за цей час статус одинокої
матері (батька) може змінитися, роботодавець
має право вимагати поновлення зазначених
документів один раз на рік. На цьому також
наголошують фахівці Міністерства соціальної
політики України в листі від 30 травня 2014 р.
№ 193/13/123-14.
На думку автора, право на поновлення під
твердних документів щодо статусу, за винятком
вдови та жінки, яка не перебуває у шлюбі й
у свідоцтві про народження дитини якої від
сутній запис про батька дитини або запис про
батька зроблено у встановленому порядку за
вказівкою матері, стосується жінки, яка виховує
дитину без батька (в т. ч. розлученої жінки, яка
сама виховує дитину).
Тому якщо статус особи як одинокої матері
(батька) у поточному році не підтверджено, але
у попередні роки вона надала всі потрібні доку
менти, відпустка за минулі роки має бути надана.
Для уникнення спірних питань щодо надан
ня соціальної відпустки радимо в колективному
договорі визначити умови, за яких працівники
можуть отримувати цю відпустку.
Також варто звернути увагу на ситуацію, що
може скластися в разі смерті дитини праців
ника. Якщо жінка не використала відпустки за
* Роз’яснення щодо надання відпустки розлученій жінці, жінці,
яка виховує дитину без батька тощо, міститься в листі
Міністерства соціальної політики України від 25 лютого 2015 р.
№ 76/13/116-15.
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попередні роки, вона має право на їх викорис
тання незважаючи на такий невтішний факт.
Окрім цього, на думку фахівців Міністерства
соціальної політики України (лист від 5 серпня
2016 р. № 435/13/116-16), жінка, дитина якої
померла в році, в якому така жінка мала право
на зазначену відпустку, має право на невико
ристану соціальну додаткову відпустку.

Оформлення відпусток за попередні
роки
Відпустки за минулі роки оформлюються за
тими самими правилами, що й надання соці
альної відпустки за поточний рік. Єдина від
мінність полягає у визначенні року, за який
надається відпустка. Тобто як у заяві, так і в
наказі має бути зазначено рік, за який вона
використовується.
Для отримання відпустки працівник подає
роботодавцю заяву й додає до неї документ,
що підтверджує його статус. Зразок оформ
лення наказу про надання додаткової відпустки
наведено в додатку.

Тривалість відпустки
Тривалість соціальної додаткової відпустки за
однією підставою становить 10 календарних
днів. Під час її визначення не враховують
ся святкові та неробочі дні, наведені в статті
73 КЗпП, а саме 1 та 7 січня (Новий рік та
Різдво Христове), 8 березня (Міжнародний
жіночий день), 8 квітня (Великдень), 1 травня
(День праці), 9 та 27 травня (День Перемоги та
Трійця), 28 червня (День Конституції України),
24 серпня (День Незалежності України), 14 жов
тня (День захисника України) та 25 грудня
(Різдво Христове за григоріанським календа
рем). За наявності кількох підстав для надання
цієї відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів.
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Додаток
Зразок наказу про надання додаткової відпустки
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРЕС»
НАКАЗ
31.01.2018			

м. Ужгород

		

№ 21-В

Про надання додаткової
відпустки Козак О. М.
Відповідно до статті 1821 КЗпП та статті 19 Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
НАДАТИ:
КОЗАК Олесі Миколаївні, начальнику економічного відділу, додаткову відпустку як матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи за 2017 р.
та 2018 р. тривалістю 20 календарних днів із 6 лютого 2018 р.
Підстави: 1. Заява Козак О. М. від 29.01.2018.
2. Виписка з акта огляду МСЕК.
Голова правління

Малишев

О. А. Малишев

З наказом ознайомлена
Козак О. М. Козак
01.02.2018
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Існує думка, що за умови, якщо працівник
не бажає використовувати соціальну відпустку
за двома підставами повністю, вона може бути
поділена та надана спочатку за однією підста
вою тривалістю 10 календарних днів, а через
деякий час — за іншою підставою тривалістю
7 календарних днів, про що йдеться і в листі
Міністерства соціальної політики України від
12 травня 2015 р. № 256/13/116-15. Проте
нагадаємо, що листи Мінсоцполітики, які публі
куються в засобах масової інформації, не реє
струються в Міністерстві юстиції України в
установленому порядку, а тому не є норматив
ними актами. Норми, якими слід керуватися,
визначені Законом про відпустки. Згідно з його
положеннями, питання поділу відпустки на
частини визначені лише для щорічної основ
ної та додаткової відпусток, а отже, на думку
автора, поділу на частини додаткова відпустка
для працівників, які мають дітей, не підлягає.

Компенсація за невикористану
відпустку за попередні роки
Що стосується грошової компенсації в разі звіль
нення, то вона має виплачуватися в будь-якому
разі. На сьогодні змін щодо виплати компенсації
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за невикористані соціальні відпустки за попередні
роки не відбулося. Тому відповідно до норм чин
ного законодавства жінка, яка не скористалася
соціальною додатковою відпусткою протягом
попередніх років, має право її використати, а в
разі її невикористання під час звільнення має бути
виплачена грошова компенсація (ст. 24 Закону
про відпустки). Однак варто контролювати право
працівника на її використання задля убезпечення
підприємства від зайво виплачених коштів.
Також зауважимо, що нерідко на підпри
ємствах плутають норму щодо заміни неви
користаної відпустки грошовою компенсацією
відповідно до частини четвертої статті 24 Закону
про відпуски. Наголошуємо, що за бажанням
працівника лише щорічна відпустка, а точніше
її частина, може бути замінена грошовою ком
пенсацією.
Додаткова відпустка працівникам, які мають
дітей або повнолітню дитину — особу з інва
лідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19
Закону про відпустки), не належить до щорічних
відпусток, передбачених пунктом першим части
ною першою статті 4 Закону про відпустки, тому
на них не поширюються наведені вище умови
компенсації щорічних відпусток. Отже, невико
ристана соціальна відпустка за попередні роки
не підлягає заміні грошовою компенсацією. 
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Олександр Носіков,

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

Персонал відділу
технічного контролю

В умовах перенасиченості товарних ринків контроль за якістю продукції,
здійснення якого покладено на фахівців відділу технічного контролю (ВТК),
дає змогу підприємствам успішно конкурувати за ринки збуту та отримувати вищі прибутки. Тож про місце цього відділу у структурі підприємства
та про завдання й обов’язки його працівників — у статті

ВТК у структурі підприємства
Відділ технічного контролю є самостійним
структурним підрозділом підприємства та
підпорядковується безпосередньо директору
(заступнику директора з якості). Працівники
ВТК у своїй діяльності є незалежними від інших
підрозділів підприємства. Таке їх становище
перешкоджає неформальному тиску, який
керівники виробничих підрозділів зазвичай
намагаються чинити на ВТК для «полегшення
собі життя», вважаючи, що вимоги цього від
ділу стосовно якості продукції занадто суворі.
У той же час головне завдання технічного
контролю — забезпечувати необхідний рівень
якості продукції, зафіксований у нормативних
документах, на всьому технологічному лан
цюжку підприємства шляхом безпосередньої
перевірки кожного виробу та цілеспрямованого
впливу на умови й чинники, що формують
цей рівень. Інакше кажучи, працівники ВТК
контролюють якість продукції на всіх етапах
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виробництва — від етапу доставки сировини та
матеріалів до відвантаження готової продукції
замовникам на основі вимог, передбачених
відповідними державними стандартами.
Процес контролю за якістю є складним, особ
ливо це стосується технологічно наповнених
виробництв. Приклад узагальненої структури
відділу технічного контролю таких виробництв
наведено в таблиці 1.
Інформація, подана в таблиці 1, є своєрід
ним набором стандартних можливостей, які
можна застосовувати під час формування ВТК
залежно від конкретних умов та завдань. Далі
наведемо перелік завдань, які можна покласти
на підрозділи цього відділу.
Група технічної документації контролює
дотримання вимог:
 до конструкції, що визначають її раціо
нальність, взаємозв’язок елементів, правильність
вибору матеріалів, характер оздоблення тощо;
 до технології, що встановлюють можли
вість використання для виготовлення виробів
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Таблиця 1

Узагальнена структура відділу технічного контролю
Начальник відділу технічного контролю

 інженер з якості;
 фахівець з
якості;
 документознавець

 фахівець з
якості;
 лаборанти з
контролю якості
отримуваних матеріалів

 майстер конт
рольний (дільниці,
цеху);
 контролери засобів виробництва і
контролю цехів

найбільш прогресивних і економічних техно
логічних процесів та устаткування;
 до оформлення, що визначають чіткість
та наочність зображення на кресленні всіх ві
домостей, необхідних для виготовлення деталі
чи виробу;
 щодо забезпечення ВТК технічною до
кументацією для контролю (ДСТУ, технічні
умови тощо).
Лабораторія зовнішнього приймання здій
снює контроль за:
 якістю сировини, матеріалів та продукції,
що надійшла на підприємство;
 упакуванням, маркуванням;
 наявністю документації, що підтверджує
якість матеріалів та продукції;
 складанням рекламаційних актів;
 зберіганням та видачею продукції;
 відбором проб сировини та продукції для
подальших лабораторних досліджень.

92

 старший лаборант;
 лаборант;
 контролери технологічного оснащення цехів

Ценр сертифікації та випробувань

Центральна
лабораторія
підприємства

Контрольні
пункти

Керівник групи
Начальник цехової
технічних засобів
виробничої
контролю (начальник
лабораторії
центральної лабораторії )
Цехова
виробнича
лабораторія

Ізолятори
браку

Начальники цехових бюро технічного контролю
Бюро технічного контролю цеху

Лабораторія
зовнішнього
приймання

Бюро зовнішнього прий
мання

Група технічної документації

Технічне бюро

Начальник
технічного бюро

Начальник бюро
зовнішнього
приймання

 технік-лаборант;
 лаборанти з
контролю технологічного оснащення

На бюро технічного контролю цеху по
кладено функції з:
 контролю за якістю та комплектністю
продукції;
 маркування прийнятої з виробництва
продукції;
 маркування забракованої продукції;
 контролю за виконанням цехом заходів
щодо поліпшення якості продукції;
 контролю за цеховими перевірками ін
струменту, оснащення, вимірювальних приладів.
Цехова виробнича лабораторія:
 контролює зберігання та використання
вимірювальних приладів;
 виконує повірку вимірювального інстру
менту та приладів цеху.
Центральна лабораторія підприємства
проводить:
 вибіркові та типові випробування сиро
вини, матеріалів та продукції;
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 випробування продукції підприємства та її
сертифікацію на відповідність певним вимогам;
 розслідування причин дефектів, що ви
никають у процесі виробництва та експлуатації;
 оброблення статистичних даних щодо
строків експлуатації продукції.

Контроль за якістю продукції
Детально завдання та обов’язки окремих пра
цівників, на яких покладено виконання функцій
з контролю за якістю продукції, наведено в
таблиці 2.
Таблиця 2

№
з/п
1

2

Найменування
Код КП*
Завдання та обов’язки
посади
Начальник відділу 1222.2 Забезпечує перевірку матеріальних ресурсів, що надходять на виробтехнічного конт
ництво, підготовку висновків щодо відповідності їх якості стандартам
ролю
і технічним умовам, операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу, контроль за якістю та комплектністю готової продукції,
якістю виготовлених на виробництві інструментів та технологічного
устаткування, а також правильністю зберігання сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів у підрозділах та на складах,
готової продукції до її відправлення споживачам. Керує розробленням
і реалізацією заходів з підвищення якості продукції, підготовкою її до
державної атестації й сертифікації, запровадженням системи управління
якістю стандартів і нормативів, показників, що регламентують якість
продукції. Забезпечує контроль за випробуваннями готових виробів і
оформленням документів, які посвідчують якість продукції, підготовкою
рекламацій з порушень постачальниками вимог до якості поставок,
а також своєчасною підготовкою методик і технологічних інструкцій
з потокового контролю за процесом виготовлення продукції, станом
контрольно-вимірювальних засобів на підприємстві та своєчасністю їх
подання для державної перевірки, за забезпеченням служб контролю
за якістю необхідною технічною документацією
Начальник (заві 1222.2 Організовує проведення досліджень з метою забезпечення лаборадувач) виробничої
торного контролю, відповідності якості сировини, матеріалів, напівлабораторії
фабрикатів і готової продукції чинним стандартам і технічним умовам.
Бере участь у випробуваннях нових і модифікованих зразків продукції,
а також узгодженні технічної документації на цю продукцію з метою
забезпечення умов для ефективного контролю за її якістю. Бере участь
у роботі з підготовки продукції до державної атестації та сертифікації.
Розроблює методики та інструкції з поточного контролю за виробництвом, у т. ч. з експрес-аналізів на робочих місцях. Організовує нагляд
за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує
своєчасне подання її на періодичну державну повірку

* Тут і далі КП — Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.
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№
з/п

Найменування
посади

3

Код КП*

Завдання та обов’язки

Начальник цент
ральної заводської лабораторії

1237.2

Організовує проведення експериментальних робіт з метою впровадження
у виробництво прогресивної технології, нового технологічного устаткування, що забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції. Забезпечує
проведення досліджень з розроблення і освоєння нових видів виробів,
застосування нових матеріалів у видах продукції, що проектується, поліпшення якості та збільшення випуску продукції, економного використання
матеріально-сировинних ресурсів. На основі проведених досліджень
розроблює пропозиції щодо зміни технологічних інструкцій, технічних
умов і стандартів. Забезпечує контроль за додержанням технологічної
дисципліни у цехах. Організовує проведення лабораторного контролю за
якістю сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що надходять у виробництво,
а також готової продукції з метою визначення відповідності їх чинним
виробничим стандартам і технічним умовам. Бере участь у проведенні
державної атестації; сертифікації продукції підприємства. Організовує проведення досліджень причин виникнення браку продукції та розроблення
рекомендацій щодо їх запобігання та усунення

4

Інженер з якості

2149.2

Забезпечує виконання завдань з підвищення якості виготовлення виробів,
що розроблюються і випускаються, здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки та техніки на внутрішньому ринку, експортним
вимогам тощо. Бере участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні
системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних
показників, контролює їх додержання. Розглядає та аналізує рекламації
щодо якості робіт, готує висновки та веде листування за результатами
розгляду. Вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції,
випуск браку, бере участь у розробленні та впровадженні заходів з їх
усунення. Готує висновки про відповідність якості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що надходять на підприємство,
стандартам, технічним умовам і оформлює документи для пред’явлення
претензій постачальникам.
Бере участь у створенні стандартів підприємства з управління якістю, в
роботах з підготовки продукції до сертифікації та атестації, в підготовці заходів, пов’язаних з упровадженням стандартів і технічних умов на продукцію.
Розроблює та організовує виконання заходів за результатами державного
нагляду, міжвідомчого і позавідомчого контролю за впровадженням і
додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції, підготовкою
продукції до сертифікації та атестації

5

Фахівець із
якості

2419.2

Розробляє, погоджує з керівництвом підприємства, запроваджує та реалізує
на практиці систему моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у
сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції.
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п

Найменування
посади

Код КП*

Завдання та обов’язки
Забезпечує здійснення класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг
у частині, що стосується виробничої сфери. Забезпечує підготовку керівних
документів, які стосуються класифікації та кодування, сертифікації продукції,
управління процесами її якісного виробництва, підвищення якості продукції,
що випускається. Організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів
щодо реалізації ними проектів, програм, заходів з підвищення якості продукції

6

Технік-лаборант
(хімічні та фізичні дослідження)

3111

Виконує аналізи й випробування з метою визначення хімічного складу та
основних властивостей матеріалів відповідно до вимог стандартів і технічних вимог. Приймає технологічні проби й зразки для проведення аналізів і
випробувань. Оформлює результати аналізів і випробувань, веде їх облік,
готує технічну документацію на роботи, які виконуються лабораторією

7

Контролер з
неруйнівного
контролю

7243

Здійснює контроль за продукцією із застосуванням певного методу та
апаратури для неруйнівного контролю й робить висновок про їх якість.
Готує технологічні карти контролю за конкретною продукцією згідно з
нормативними документами. Налагоджує апаратуру на задані параметри.
Виконує контрольні операції, робить висновки щодо якості проконтрольованої продукції. Перевіряє результати контролювання й робить висновки про
якість продукції, яка контролювалася. Маркує проконтрольовану продукцію

Зауважимо, що за допомогою примітки 2 до
додатка В до КП від професійної назви роботи
«Майстер служби (промисловість)» із кодом КП
1222.2 було створено професійну назву роботи
«Майстер відділу технічного контролю» із тим
же кодом КП. Аналогічно від професійної назви
роботи «Начальник бюро (промисловість)» (код
КП 1222.2) було створено професійну назву
роботи «Начальник бюро технічного контролю
цеху» із таким же кодом КП.
Крім того, залежно від галузевого спряму
вання та умов виробництва у штатному розписі
підприємства для відділу технічного контролю
можуть застосовуватися й такі професійні наз
ви робіт:
 лаборант (галузі техніки) (код КП 3119),
технік із стандартизації (код КП 3119), технік з
метрології (код КП 3119);
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 контролер зварювальних робіт (код КП
7212), контролер оптичних деталей та приладів
(код КП 7311);
 начальник лабораторії з контролю ви
робництва (код КП 1223.2), менеджер (упра
витель) систем якості (код КП 1493), менеджер
(управитель) систем харчової безпеки (код
КП 1456);
 контролер-приймальник боєприпасів-за
рядів (код КП 7311) та інші.
Насамкінець зазначимо, що контроль за
якістю продукції, який здійснюється відділом
технічного контролю, не звільняє начальників
цехів та відділів підприємства, майстрів та бри
гадирів на виробництві від відповідальності за
випуск недоброякісної та некомплектної про
дукції, яка не відповідає стандартам і технічним
умовам. 

95

Вебінар

Вебінар
На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

Новації законодавства
щодо перевірок.
Акт перевірки — 2018

Чи свідчить назва пункту 2 «Колективний договір (при наявності)»
в акті інспекційного відвідування, що на підприємстві можна не
укладати колективного договору?

96

Попередній акт перевірки додержання
суб’єктами господарювання законо
давства про працю та загальнообо
в’язкове державне соціальне страхування, що
був затверджений наказом Міністерства соці
альної політики України від 2 липня 2012 р.
№ 390 та втратив чинність згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України від
4 грудня 2017 р. № 1917, містив пункт 2 части
ни I цього акта під назвою «Колективний договір»,
тож питання необхідності укладення колектив
ного договору та можливих штрафних санкцій
у разі його відсутності обговорювалися завжди.
Натомість у чинному акті інспекційного відвіду
вання*, затвердженому наказом Міністерства
соціальної політики України від 18 серпня 2017 р.
№ 1338, пункт 2 частини І вже має назву «Ко

лективний договір (при наявності)». Як бачимо,
до загальної назви додано уточнення «при на
явності», завдяки якому з’явилася варіантність
відповіді на запитання щодо наявності чи від
сутності колективного договору на підприємстві.
Стаття 3 Закону України «Про колективні до
говори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII
(далі — Закон № 3356) визначає суб’єктний склад
сторін колективного договору. Першою частиною
цієї статті передбачено, що колективний договір
укладається між роботодавцем, з однієї сторони,
та одним або кількома профспілковими органами,
а в разі відсутності таких органів — представни
ками працівників, обраними та уповноваженими
трудовим колективом, з іншої сторони**.
Вирішуючи питання доцільності колектив
ного договору на конкретному підприємстві,

* Форму акта можна переглянути за посиланням
http://kadrovyk.com.ua/category/normativn%D1%96-akti/nakazi

** Детальніше про вимоги до оформлення колективного дого
вору див. журнал «Кадровик України» № 6/2017, с. 91.
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слід пам’ятати, що грамотно складений та
змістовний локальний акт є ефективним ін
струментом, що регулює виробничі, трудові
та соціальні відносини трудового колективу з
адміністрацією підприємства.
Необхідність укладення колективного дого
вору обумовлюється й тим, що непоодинокі за
конодавчі акти, наприклад, Закони України «Про
охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694XII, «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР, «Про оплату праці» від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР, а також КЗпП дають пряме
посилання на такий документ, як колективний
договір. Адже в ньому конкретизуються гарантії
та компенсації, визначаються система оплати
праці на підприємстві, розміри надбавок, доплат,
премій, винагород тощо, враховуючи особливості
діяльності певного підприємства. Наголосимо
також, що якщо колективний договір на підпри
ємстві не укладено, власник або уповноважений
ним орган все ж таки зобов’язаний погоджувати
такі питання з виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим пред
ставником), що представляє інтереси більшості
працівників, а в разі його відсутності — з іншим
уповноваженим на представництво органом.
На сьогодні законодавство не містить норм,
які передбачають відповідальність за відсут

ність колективного договору. Статтею 17 За
кону № 3356 передбачено відповідальність у
вигляді накладення штрафу до 10 нмдг на осіб,
які представляють роботодавців чи профспілки
або інші уповноважені трудовим колективом
органи та ухиляються від участі в переговорах
щодо укладення, зміни чи доповнення колек
тивного договору. Відповідальність у розмірі
від 3 до 10 нмдг, згідно зі статтею 411 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
від 7 грудня 1984 р. № 8073-X, передбачена
за ухилення осіб, які представляють власників
або уповноважені ними органи чи профспілки
або інші уповноважені трудовим колективом
органи, представників трудових колективів, від
участі в переговорах щодо укладення, зміни
чи доповнення колективного договору, угоди,
умисне порушення встановленого законодав
ством строку початку таких переговорів або
незабезпечення роботи комісій з представників
сторін чи примирних комісій у визначений
сторонами переговорів строк.
Отже, чинне законодавство забезпечує пра
ва обох сторін на ведення переговорів та укла
дення колективних договорів і угод. Але в ньо
му відсутнє зобов’язання щодо обов’язкового
укладення колективного договору в разі від
сутності ініціативи з боку трудового колективу.

Відповідно до підпункту 3.22 частини І акта інспекційного відвідування з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі
наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення та
звільнення, працівники мають бути ознайомлені під підпис. Який порядок ознайомлення та де повинен розписатися працівник?
Для отримання відповіді на це запи
тання та впевненого аргументування
своїх дій перед перевіряючими звер
немося до такого законодавчого акта, як Інст
рукція про порядок ведення трудових книжок
працівників, затверджена спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юс
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тиції України, Міністерства соціального захис
ту населення України від 29 липня 1993 р. № 58
(далі — Інструкція № 58).
Пунктом 2.5 цього документа передбачено,
що з кожним записом, що вноситься до трудової
книжки на підставі наказу (розпорядження) про
призначення на роботу, переведення та звільнен
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ня, власник або уповноважений ним орган, тобто
роботодавець, зобов’язаний ознайомити праців
ника під підпис в особовій картці. Типова форма
цієї первинної облікової документації має № П-2
та затверджена спільним наказом Державного
комітету статистики України та Міністерства обо
рони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656*.
У ній має повторюватися відповідний запис з
трудової книжки (вкладиша) про прийняття на
роботу, переведення чи звільнення.
* Щодо порядку ведення та правил зберігання особової
картки форми № П-2 див. журнал «Кадровик України»
№ 5/2017, с. 75.

На виконання вимог, зазначених в Інструкції
№ 58, розділ ІV форми особової картки № П-2
містить реквізит «Підпис працівника», де й має
розписуватися працівник про своє призначення
чи переведення. Щодо підпису працівника про
звільнення доцільно зауважити, що його працівник
проставляє в день звільнення під час отримання
трудової книжки у відділі кадрів. Рядок для такого
підпису міститься в кінці особової картки форми
№ П-2.
Додамо, що роз’яснення щодо порядку ведення
особової картки форми № П-2 можна переглянути
в листі Державної служби статистики України від
21 листопада 2016 р. № 09.4-12/307-16. 

Вебінар «Новації законодавства щодо перевірок. Акт перевірки — 2018» відбувся 8 лютого 2018 р.
Записи вебінарів можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=mYH4IY7HsRY
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HR-аналітика

Зарплатні реалії

українського ринку праці
Тетяна Пашкіна,

HR-експерт сайту rabota.ua

Тема заробітної плати в нашій країні з року в рік набуває все більшої актуальності. Дуже прикро, що Україна за рівнем зарплати з показником у 136
євро посідає останнє місце в Європі — нас випередила навіть Молдова
(181 євро), не кажучи вже про Білорусь, Російську Федерацію та, звісно,
Польщу. Тож сайт rabota.ua проаналізував динаміку зростання пропозицій
від роботодавців та очікувань пошукачів стосовно рівня заробітних плат

П

ропозиції роботодавців стосовно рівня
заробітних плат протягом року зростали
досить жваво. Лідером за швидкістю їх
збільшення серед міст-мільйонників стала
столиця. Підвищення цін за оренду, комунальні
послуги та зростання цін загалом спонукають
пошукачів вимагати більшого. Тому середня заробітна плата в Києві за рік зросла на 21 %. Досить
несподівано друге місце за швидкістю зростання
зарплат посів Львів. І хоча на Заході України середня зарплата ще кілька років тому була нижчою,
ніж, наприклад, на Сході, впродовж останнього
року ситуація кардинально змінилася. Близькість
закордонних роботодавців, які пропонують значно
вищі оклади, змушує вітчизняних роботодавців
постійно контролювати рівень зарплат на власних
підприємствах.
Крім того, області Західної України приваблюють іноземних інвесторів, які будують
підприємcтва та пропонують високу зарплату
й соцпакет. Наприклад, серед 634 пропозицій
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по Чернівецькій області трапляються посадові
оклади розміром 13 000 грн для фармацевтичного представника, 8600 грн — для оператора контакт-центру, 7000 грн — для швачки або
15 000 грн — для керівника виробництва. Інші
роботодавці Західного регіону, окрім зарплати,
пропонують забезпечення житлом, розвезення
працівників до місця роботи, обіди за невисокими
цінами, спецодяг тощо. Тому й не дивно, що із 10
областей України, в яких у 2017 р. зареєстровано
найбільший приріст середніх заплат за вакансіями,
шість — саме західних (таблиця 1).
Як бачимо з таблиці 1, у Чернівецькій області
зафіксовано найвищий приріст — 26 %. Звісно,
деяку частину приросту слід «списати» на інфляцію,
бажання роботодавців утримати персонал, але не
будемо лукавити — якби не підвищена конкуренція,
більшість роботодавців обмежилися б середньостатистичним збільшенням зарплати на 12-13 % на рік.
Що стосується ринку праці загалом, то
зменшення зарплати було зафіксовано лише в
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Таблиця 1

Приріст середніх запропонованих зарплат у IV кварталі 2017 р.
порівняно з І кварталом 2017 р.
Середня запропонована зарплата в І кв.
2017 р., грн

Середня запропонована зарплата в
IV кв. 2017 р., грн

Приріст за IV кв. 2017 р.
порівняно з І кв. 2017 р.

Чернівецька

6487

8171

26 %

Волинська

6033

7420

23 %

Київська

8831

10 652

21 %

Закарпатська

6881

8202

19 %

Житомирська

6455

7665

19 %

Львівська

7076

8368

18 %

Рівненська

6221

7166

15 %

Івано-Франківська

6448

7419

15 %

Полтавська

6074

6951

14 %

Дніпропетровська

6996

8004

14 %

Область

Луганській області (– 4 %). До аутсайдерів за
розміром приросту зарплати увійшли Донецька
(+ 3 %), Херсонська (+ 8 %), Сумська (+ 10 %) та
Миколаївська (+ 11 %) області. З урахуванням
того, що офіційний рівень інфляції за 2017 р.
склав 13,6 %, можна констатувати, що такий
приріст не покриє навіть інфляційну складову.
Не кажучи вже про бажання працівників не лише
витрачати всі кошти, а й відкладати на майбутнє.
Тому не варто дивуватися, що середня заробітна
плата, яку пропонують роботодавці у вакансіях,
та очікування пошукачів, зазначені в їхніх резюме,
суттєво відрізняються.
Значно вплинуло на розмір побажань кандидатів запровадження безвізового режиму. Тож
сьогодні українські працівники оцінюють працю за
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співвідношенням «ціна — якість» не лише у вітчизняних компаніях, а й у компаніях держав-сусідів.
Відповідно до рейтингу найпопулярніших професій, лише у вакансіях, на які роботодавці готові
працевлаштувати новачків, середня зарплата
більша за очікування кандидатів. Щодо фахівців
із досвідом (бухгалтери, шеф-кухарі) — ситуація
протилежна. Важливий нюанс: до десятки популярних (за кількістю вакансій) увійшли робітничі
професії (виробнича та будівельна сфера, робота
без кваліфікації). До того ж вони добре фінансово
обґрунтовані: будівельнику пропонують зарплату
вищу, ніж торговельному представнику або бухгалтеру (рисунок 1). Дефіцит фахівців цієї галузі
та їх постійна міграція за кордон змушують роботодавців піднімати їм оплату праці.
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Рисунок 1

Топ-10 найбільш затребуваних професій/галузей та рівень зарплат
у IV кварталі 2017 р.

Продавець-консультант
Виробництво: робітничі спеціальності

6 50 8
5 962
8 718
9 462
13 907
11 391

Водій
Складське господарство
Повар/шеф-повар

8 281
8 657
8 137
10 255
11 0 12
11 0 27

Будівництво: робітничі спеціальності
Офіціанти/бармени/хостес
Бухгалтер
FMCG: торговельний/регіональний представник
Робота без кваліфікації
Середня пропонована заробітна плата

Якщо ж проаналізувати рейтинг професій
(галузей) працівників, зарплата яких зросла найшвидше, отримаємо результати, наведені на
рисунку 2.
Перше місце фахівці без досвіду посіли через
власну дефіцитність, а не завдяки професійним
знанням та вмінням
або затребуваним
навичкам.
Студенти/початок
кар’єри/без
досвіду
Звичка роботодавців «воювати» за молодь тепер
коштує їм з року в рік дорожче.
Поки ми не випраHR-фахівці/бізнес-тренери
вимо ситуацію, за якої ринок праці щороку попов
нюється все меншою
кількістю
фахівців, поки
Адміністративний
персонал/водії/кур’єри
не почнемо активніше рекрутувати працівників
віком 45 і більше років, перше місце за приросГотелі/ресторани/кафе
том зарплати посідатимуть студенти. До речі, їм
Продаж/клієнт-менеджмент
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Торгівля

7 456
7 0 99
7 0 68
8 228
10 0 25
9 926
7 232
6 743
Середня очікувана заробітна плата

збільшення в розмірі 27 % виявилося замало —
резюме свідчать, що очікуване підвищення становить 31 %. Друге місце — у фахівців з управління
персоналом, третє — в операторів, водіїв, кур’єрів,
офіс-менеджерів та асистентів. Найбільша різниця
щодо пропонованих та очікуваних заплат у сфері
27% та торгівлі.
гостинності, продажів
31% свідчать, що рівень
Результати опитування
25% заробітних плат перебуває
більшості фактичних
27% грн (більше третини опив межах 5000–10 000
туваних підтвердили
23% саме такий рівень зарплати).
Але більш бажаним 27%
для них є діапазон від 20 000
до 30 000 грн.
Це
пов’язано
з тим, що раніше
18%
34%
такі фахівці отримували 1000 доларів США (на
18%
16%

36%
Кадровик України

31%

Середня пропонована заробітна плата

Середня очікувана заробітна плата
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Рисунок 2

Приріст зарплат у 2017 році
Студенти/початок кар’єри/без досвіду

27%

HR-фахівці/бізнес-тренери

25%
27%
23%

Адміністративний персонал/водії/кур’єри
Готелі/ресторани/кафе

18%

Продаж/клієнт-менеджмент

18%

Торгівля

16%

ІТ

14%
16%

Робітничі спеціальності/персонал для дому

12%
16%
9%

Виробництво/інженери/технологи
Некомерційні організації/НГО

5%

Приріст середньої пропонованої зарплати

той час 8000 грн), тож тепер вони хотіли б отримувати еквівалентну суму, тобто 27-28 000 грн
(залежно від курсу). Але навряд чи найближчим
часом економічна ситуація поліпшиться настільки,
щоб заробітна плата не лише стрімко зростала в
гривні, а й була стабільною стосовно будь-якої
іноземної валюти (долар, євро). Тож на сьогодні,
якщо ви, наприклад, не програміст чи керівник
експортної компанії, вам немає сенсу сподіватися на «прив’язку» заробітної плати до курсу
іноземних валют.
Зважаючи на аналітичні дані можна все ж
зробити висновок, що заробітна плата в Україна
зростає. Таке підвищення відбувається в більшості
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27%
34%
36%
31%

24%
18%
18%

Усі рубрики

31%

31%

Приріст середньої очікуваної зарплати

областей нашої країни й у більшості універсальних професійних сфер (торгівля, продаж, офісні
працівники). Але разом з тим це більше пов’язано
з реакцією роботодавців на ситуацію, що складається на ринку праці, аніж з роботою щодо
запобігання плинності кадрів та трудовій міграції.
Тобто в багатьох випадках підвищення зарплати
відбувається вимушено, з урахуванням тенденцій
ринку, аніж, наприклад, продуктивності працівників. Тож питання, чи впливатиме це на ефективність праці, поки залишається відкритим. Однак
бажання сусідніх країн закривати власні вакансії
українськими працівниками змушує вітчизняних
роботодавців піднімати ставки. 
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Бути щасливим

на робочому місці
Ольга Пєскова,

бізнес-партнер, бізнес-тренер Центру томатології

Н

е знаю, як далеко й куди сягає корінням традиція «горбатитися на роботі»,
«пахати», «середа — маленька п’ятниця»,
«п’ятниця — це святковий кінець світу»…
Не знаю, хто саме нас навчав «пахати» на своєму
робочому місці, «страждати» над проектом, боятися керівника, працювати у стресі, брати участь
у перегонах марнославства й активно імітувати
бурхливу діяльність.
Переконана, що не з молоком матері ми увібрали таке ставлення до роботи, але так склалося,
що неконструктивне, по суті, гнітюче ставлення
до своєї роботи присутнє в багатьох компаніях і
колективах. Часто в курилках/на кухні ми розмовляємо про труднощі професійного життя, на цих
же перекурах/чаюваннях мріємо про відпочинок,
довгоочікувану п’ятницю й уже в неділю вранці
починаємо готуватися до «важкого понеділка».
При цьому наша професійна діяльність займає
від 50 до 80 % часу.
Які ж свідомі й підсвідомі причини опору роботі, як такій, і які причини опору на робочому місці?
Чи можливо створити прийнятні умови для життя
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та професійної діяльності на робочому місці? Як
стати щасливим, просто виконуючи свою справу?
На ці та інші запитання й будемо шукати відповіді.

Причини опору
«Опір» тут і далі розглядатимемо як неприйняття/
конфлікт/уникнення того, що вже відбувається, тієї
ситуації, в якій ми вже перебуваємо. Опираючись,
ми ніби замикаємося в собі, створюємо внутрішнє
тертя, підтримуємо внутрішній конфлікт, виводимо/виключаємо себе з того, в чому безпосередньо
перебуваємо. У підсумку, ми проживаємо ситуацію. Але при цьому витрачаємо сил набагато
більше, досвіду не отримуємо, почуваємо себе
постійно стомленими, накопичуємо внутрішній
комплекс жертви. І з’ясувати, розібратися, розставити крапки над «і», щоб завершити й вийти,
ми не маємо можливості, оскільки вся енергія
витрачена на опір.
Однією з поширених причин, яка створить
рефрен внутрішнього опору роботі, є «порівняння
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себе». При цьому не має значення, молодий ви штики, або жаліючи самих себе. Фактично, робота
фахівець чи бувалий з багажем, порівнюємо себе, виконується досить слабко, розвиток просувається
виставляючи собі «+» або «–» порівняно з кимось. в’яло і як результат — опір усьому й усім, що проПри цьому ми не усвідомлюємо, що той, з ким ми вокує виникнення таких переживань.
себе порівнюємо, має свій «список індивідуальних
Що робити? Згадати, що ми не боги, ми просто
завдань». Нас це не цікавить, ми порівнюємо. Наш живі люди. Нам властивий процес навчання. Ми
погляд сфокусований на інших, ми «залишені» добре навчаємося й менше помиляємося, якщо
собою і як результат — постійна напруга, псується включаємося в те, що робимо. Тобто нам потрібно
настрій, увага до роботи розсіюється.
вчитися повертати себе із «розумового самоїдства»
Зрозуміло, ми підсвідодо договорів, контрактів,
мо починаємо чинити опір
звітів, цифр, графіків. Що
ситуації, у якій відчуваємо
й казати: банально, зов
такий внутрішній дискомсім «не божественно»,
Той, хто боїться помилитися й
форт. Згодом це може приале дуже просто, дієво й
мучить себе страхом покарання,
звести до нервових зривів,
результативно.
може часто припускатися помиконфліктів, чергової зміни
До явного опору роботі
лок і, звичайно, отримувати конмісця роботи.
можуть призвести об’єк
структивний зворотний зв’язок
Як допомогти собі? Усе
тивні умови — некомфортщодо виконаної роботи
починається з того, щоб
не, точніше кажучи, дисбути до себе уважним і в
комфортне робоче місце,
разі чергової спроби «крускладна й тривала дорога
тіший, ніж я…», перемк
на роботу й додому, віднути свою увагу на те, чим я зараз займаюся,
сутність паркування й багато інших побутових
поставити собі запитання: «Що можу я зараз причин. Природна реакція опору і, як наслідок,
зробити для себе?» і зробити це.
невдоволення виникне, якщо ми витрачаємо дві
Дуже сильний опір роботі створює «страх при- години на дорогу і в один, і в інший бік. У такій
пуститися помилки» і «страх покарання». Яка при- ситуації слід тверезо усвідомлювати, заради чого ми
рода цих страхів? Якщо ми забуваємо, що ми живі погоджуємося на такі умови, чітко розуміти, яку ми
люди, й починаємо вимагати від себе божественної одержуємо компенсацію. При цьому в разі оцінки
бездоганності, нам гарантована наявність цих такої ситуації плюсів має бути більше, інакше цей
двох страхів. Усупереч існуючій хибній думці, що компроміс перетвориться на найсильніший опір та
«страх припуститися помилки» і «страх покарання» позначиться і на роботі, і на якості життя в цілому.
відчувають люди з низькою самооцінкою, лише Що стосується не «дискомфортного робочого
завищена самооцінка й занадто завищені вимоги місця», потрібно його собі організувати.
до себе є основою цих страхів. Що ще характерно:
ті, хто боїться помилитися, нещадні до помилок
інших. Той, хто боїться помилитися й мучить себе Створюємо щастя в робочому процесі
страхом покарання, може часто припускатися
помилок і, звичайно, отримувати конструктивний
Піклуємося про себе
зворотний зв’язок щодо виконаної роботи. При
Усе починається з правильної та здорової
цьому будь-яку критику вони сприймають або в мотивації, яка нейтралізує опір. Правильна моти-
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вація — це чесно зізнатися собі в тому, що «моя
Контакти та комунікації
робота — це мій вибір». «Так, саме мій. І тоді
Контакти й комунікації — це мust have (повинен
якість моєї роботи, інтенсивність мого внеску, мати) сучасного офісу, сучасного професіоналізму.
кількість енерговитрат не залежать від керівника,
Як би якісно не були прописані бізнес-процеси,
моя увага сконцентрована на процесі й результаті, людський чинник відіграє ключову роль. Людський
я вчуся кожного дня, у кожній ситуації, я вчуся чинник — це емоції й атмосфера. Вище ми перевибудовувати й налагоджувати комунікації й раховували причини опору роботі, тож відсутність
атмосферу. А як же інакше?! Це ж моя робота і це комунікацій або неякісні, конфліктні, деструктивні
якість мого життя. Тому я вчуся піклуватися про комунікації є одними з провідних причин стресу,
себе...» (з монологу співопору й звільнення. Ми
робітника, який любить
всі — люди, ми — емоції,
свою роботу).
ми — стосунки. Як би ми
Завдяки правильній
Завдяки правильній
не намагалися нівелювати
мотивації ми мінімізуємо опір
мотивації ми мінімізуємо
тему емоційного впливу,
та створюємо простір
опір та створюємо простір
вона все одно буде продля зростання й розвитку саме
для зростання й професійвідною, незалежно від
професійного, а не кар’єрного.
ного розвитку. Зауважте,
того, чи усвідомлюємо ми
Адже найчастіше кар’єрне зросне кар’єрного, а саме проїї значимість або заперефесійного. Тому що найчуємо.
тання аж ніяк не відповідає зросчастіше кар’єрне зростання
Для того, щоб ствотанню професіоналізму
аж ніяк не відповідає зросрити для себе комфорттанню професіоналізму.
ний і життєдайний клімат
на роботі, ми можемо
Працювати « під пальмою»
дотримуватися певних правил:
Це дуже просто й водночас дуже складно —
 не підтримувати в розмовах тему пліток,
потрібно на своєму робочому місці створити для обговорень, невдоволення й обурення. Часто
себе комфортні умови, тобто зробити це місце
ми з колегами схильні «смачно» обговорювати
на 100 % своїм. Що це означає? Вам передусім питання «несправедливого ставлення», «дурних
має бути затишно. І нехай це open space, і нехай наказів», «тупих вказівок», «заздрості можлипоруч сусід, і нехай ще багато причин, можна, востям», «демонстрації переваг» тощо. Користі
а точніше потрібно в робоче місце привнести жодної, а емоційний фон створюємо «відповідний
щось особисте, оформити його «під себе». І це проблемі». І проблеми й немає, а настрій зіпсовано,
необов’язково мають бути фотографії вас і ваших певний заряд отримано, який резонанс буде від
рідних, це можуть бути стікери того кольору, який цього заряду, ми не знаємо, але можна супровоподобається вам на цьому тижні. Не секрет, що джувати отримане враження увагою, поки вплив
колір і створює, і впливає на настрій.
його не згасне;
«Диявол — у деталях» — це прадавнє арабське
 говоріть лише тоді, коли вас слухають, або
прислів’я актуальне в сучасному офісі. Коли не говоріть, якщо вас не слухають. Ви станете
багато що стандартизовано й форматизовано, уважнішими до себе, до співрозмовника. На 80 %
саме деталі додадуть відчуття комфорту й інди- поліпшиться якість комунікацій, зменшиться кількість помилок, повторів, непорозуміння;
відуальності.
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 звертаючись до колеги щиро поцікавтеся, чи
має він змогу з вами контактувати, вас вислухати.
Інакше це вторгнення в його простір;
 пам’ятайте, що в нас завжди є час на якісні
комунікації. Ми все одно витрачаємо час на спілкування, тож давайте робити це якісно. Дізнавайтеся
про розуміння співрозмовника, цікавтеся його
можливістю засвоювати отриману інформацію.
Розвивайте себе й колег, це переростає у взаєморозуміння й партнерство на робочому місці.

Повсякденна творчість,
або Сам собі художник
Немає професій нетворчих. За родом своєї діяльності, працюючи з різними спеціалізаціями й різними
компаніями, я зробила для себе відкриття, що дуже
творчими професіями є професія бухгалтера та
юриста. У кожний з видів діяльності ми можемо привнести творчість. Творчість у повсякденні — це пошук
варіантів, як нашу роботу зробити для себе приємною
й комфортною. Нам потрібно створювати для себе
елементи задоволення. Ми не кажемо про те, щоб
уникати, відмовляти, працювати у своєму ритмі, затягуючи строки. Творчість — це зі складного зробити
просто, у цьому й полягає інтерес. Є стандартні робочі
процеси, але й вони не позбавлені творчого підходу.
Мета — щоб професійна діяльність не була «карою
небесною» й перебувала в зоні нашої уваги, щоб ми
бачили себе у повсякденній трудовій діяльності та
власний творчий початок у кожному дні.
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Залученість
Термін «залученість» активно звучить у форматі навчання останні два-три роки. При цьому
дуже шкода, якщо він залишається терміном.
Залученість як включеність. Це не алгоритм і не
схема. Включеність — це наша присутність у тому,
чим ми займаємося, що ми робимо. Це читати
договір і лише в цей момент читати договір. Це
складати звіт і подумки не бути в іншому місці.
Залученість можна порівняти з «вилкою приладу
увімкнення в розетку»: є струм у приладі — він
працює. Питання — як увімкнутися? Звучить все
просто, однак виконати складно. Для цього потрібна увага до себе, починати цікавитися деталями,
вникати. Коли ми вникаємо — ми залучаємося.
Якщо ми залучені — ми приймаємо й вникаємо.
Позитивне замкнене коло. Тому переводимо свою
увагу, починаємо цікавитися й вникати.
Підбиваючи підсумки зазначимо:
 щастя на роботі, коли тебе чують;
 коли ти в контакті, коли ти «в темі»;
 якщо ти є учасником процесу;
 щастя залежить лише від нас, від нашої
турботи про себе, увімкненості та залученості.
Отже, навчаючись кожного дня ми переходимо
від нещасливого співробітника до щасливого професіонала, здатного знаходити розумний баланс
між життям та роботою. 
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Найважливіша проблема
HR, або Як бути
корисними для
бізнесу

Олег Бариш,
HR-експерт

Закінчення. Початок у № 2/2018

Т

им, хто замислювався про те, чому зусилля
HR марні або не несуть користі для компанії,
пропоную своє розуміння основних причин
цього. Кожна з них може легко перекреслити
ефективність HR, а ще це причини того, чому авторитет і репутація HR-фахівців у деяких компаніях,
м’яко кажучи, не надто високі.

Незнання та нерозуміння компанії
Доводиться дуже часто чути, що колеги, щойно
прийшовши в компанію або вже працюючи, не приділяють уваги тому, щоб дізнатися більше про компанію та зрозуміти її. Подумайте, хіба можна досягти
успіху, якщо ви не знаєте історії компанії, її цілей та
завдань, особливостей роботи, ситуації всередині
компанії, особливостей ринку, конкурентів тощо.
Без усього цього робота HR не може бути успішною.
Я іноді називаю це точковими зусиллями, маючи на
увазі правильні й точні дії щодо конкретної точки
застосування. Я пропоную замислитися над тим,
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що будь-які знання та досвід можуть бути цінними
лише завдяки практичному застосуванню. Ніхто
не заважає вам дізнаватися щось нове й цікаве, але
принести реальну користь можна лише за умови
використання всіх наявних знань під конкретні умови
конкретної компанії. Вважайте, що в цьому «формула
успіху HR», в якій важливо все: і знання, і вміння, і їх
використання в певних умовах. Незважаючи на всю
схожість HR, у різних компаніях існують певні особливості під компанію. Не розуміючи або нехтуючи
цим, HR і прирікає себе на некорисність.
Хіба можуть бути однаковими підходи до управління персоналом у виробництві, в ІТ-компанії або
у стартапі? Що й казати, інколи в компаніях одного
сектора HR абсолютно різний, і не лише тому, що
там різні фахівці з персоналу, а й тому, що особ
ливості роботи компаній, їх цілі можуть суттєво
відрізнятися. У цьому, до речі, секрет того, чому
не спрацьовують «найкращі рішення» — тому що
колеги «забувають» підігнати їх під компанію.
Я наполегливо рекомендую колегам почати
з того, щоб зрозуміти компанію й дізнатися про
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неї або ж знайти час для цього. Упевнений, що
після цього всі ваші рішення, пропозиції стануть
точнішими й кориснішими для компанії. Але
чомусь про це йдеться не так вже й часто. Якщо
комусь здається, що це само собою зрозуміле,
ви помиляєтеся. Про це часто не замислюються
не лише колеги-початківці, а й ті, хто в цій сфері
вже не перший рік.

Нерозуміння реальних потреб
клієнтів HR
Часто порушується питання, для кого працює HR.
Найпростіша відповідь — для компанії. Але як ми
вже побачили, працювати без знання й розуміння компанії з користю неможливо. У той же час
неможливо працювати з користю і без розуміння
реальних клієнтів HR.
Ви замислювалися коли-небудь, хто є реальними клієнтами HR? Особисто я впевнений, що
існує три групи таких клієнтів:
 керівники/власники компанії (якщо вони
беруть активну участь в її житті);
 керівники підрозділів;
 персонал компанії.
Усе дуже просто, чи не так? Проте чимало
колег або не розуміють цього, або просто роблять
вигляд. Вам не гірше за мене відомо, що деякі
колеги працюють ніби зовні: для HR-спільноти, для
ринку або просто працюють паралельно з компанією. Цілі у кожного свої. Але така робота марна
для конкретної компанії, хоча може сприяти авторитету та репутації на ринку. Є приклади успішних
і суперуспішних колег на ринку, у яких не все добре
(м’яко кажучи) в їх компаніях. Подобається вам чи
ні, але такі явища також трапляються. Здавалося б,
парадокс, але іноді зірки — це швидше антигерої.
Незнання й нерозуміння реальних клієнтів та їх
потреб призводять до марної роботи HR, що викликає багато нарікань на їх адресу, шкодить репутації
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та авторитету. А ще це небезпечно, якщо HR хоче й
далі продовжувати роботу в компанії. Що робити?
Йти в люди, зустрічатися, обговорювати, шукати
точки дотику — тобто робити все, що справді
необхідно для компанії, для реальних клієнтів HR.

Відсутність системи в HR
Чи не здається вам, що часто від HR немає користі
через те, що в колег якесь своє унікальне розуміння й бачення цієї сфери. У багатьох компаніях
HR — це швидше фрагмент, а не повний твір. Вам
доводилося зустрічати HR-функцію лише у складі
наймання, навчання, корпоративів або в якомусь
іншому, але такому ж усіченому наборі? Як ви
вважаєте, такий набір функцій перекриває всі
потреби компанії чи ні?
Пропоную вам замислитися над тим, що в такому вигляді можливі лише окремі локальні успіхи,
і лише в деяких HR-функціях. Знаю, що хтось із
колег впевнений, що такого набору достатньо. До
того ж деякі експерти переконані в тому, що набір
HR-функцій збільшується зі збільшенням розміру
компанії. Абсолютно не згоден, адже розмір компанії може позначатися на структурі цієї служби,
на кількості співробітників, але в жодному разі не
на наборі HR-функцій.
Уявіть, що вам потрібно приготувати борщ у
великій і маленькій каструлі. Невже вам не буде
потрібен увесь набір продуктів? Вам просто необхідні ті ж самі продукти, але в іншому обсязі. На
мій погляд, це принципове питання, нерозуміння
якого призводить до катастрофічних наслідків.
Чого варте наймання персоналу без адаптації,
без мотивації, без розвитку тощо? Навіть звільнити співробітника потрібно так, щоб не завдати
компанії навіть мінімальної шкоди та врахувати
чимало різних аспектів.
Переконаний, що HR — це системна функція,
і лише вибудовуючи й реалізуючи HR як систему
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ви уникнете звинувачень у некорисності, інакше
ви весь час пропускатимете якийсь з аспектів і
гратимете, не маючи найменшого шансу виграти.

чимало напрямків, за якими ці фахівці могли б надати
реальну допомогу компанії. І все впирається лише у
відсутність потрібних комунікацій.

Відсутність комунікації

«Милиці», шаблони та стереотипи

Коли HR звинувачують у тому, що вони не вміють Ще одна важлива причина марної роботи HR —
комунікувати, це звучить щонайменше дивно. Адже пристрасть до «милиць» і шаблонів. Під «милицясаме ці фахівці просто зобов’язані бути чудови- ми» я маю на увазі застосування готових рішень,
ми комунікаторами, вся їх
що добре себе зарекоменробота полягає в комунідували, найкращих рішень
каціях, на цьому наголоз найкращих компаній. На
шують у всіх вимогах до
перший погляд, у цьому
HR-фахівці просто зобов’язані
вакансій, цього вимагає
немає нічого поганого, але
бути чудовими комунікаторами,
здор овий глузд. Але на
оскільки це часто впровся їх робота полягає в комунікапрактиці виявляється, що
ваджується по-живому,
ціях, на цьому наголошують у всіх з коліс, без будь-якого
чимало колег не вміють/не
хочуть комунікувати. Навіть
вимогах до вакансій, цього вимагає врахування особливостей
більше — нерідко виявлякомпанії, то часто замість
здоровий глузд
ється, що всередині HR-під
користі завдається шкода
розділу комунікації теж
і виходять «милиці».
жахливі.
«Милиці» можуть мати
Часто через погані комунікації виявляється різний вигляд: технологій, програм, проектів, біздаремною і робота HR. Нерідко вони грають роль нес-процесів, документів тощо. Мета застосування
найрозумнішого, всезнаючого співрозмовника, «милиць» — заощадити час на розробку та впроякому просто немає рівних. Часто HR «просто нема вадження. Нерідко вони використовуються для
з ким поговорити» або не хочеться «витрачати того, щоб справити враження (нерідко цим грішать
на це час» — і все доводиться створювати, при- колеги під час випробувального строку), багатьом
думувати, додумувати самим, зважаючи на своє колегам ніколи думати, їм потрібні готові рішення
бачення й своє розуміння. А це нерідко веде до й швидко. Вважаю, ви не гірше за мене знаєте, як
краху планів і проектів і... марної роботи.
деякі колеги «подорожують» з компанії в компанію,
Здається, що може бути простіше — уточнити у прихопивши вантаж своїх і не лише своїх напрацюкерівників компанії та підрозділів реальні потреби,
вань, щоб інколи лише змінивши назву компанії в
яка справді допомога від HR їм потрібна, уточнити документі швидко й блискавично дати життя новим
у співробітників, з чим пов’язано невдоволення або проектам. Я категорично проти цього, це нечесно
що викликає нерозуміння, уточнити в експертів стосовно компанії, та й не зовсім чесно щодо себе.
особливості того чи іншого бізнес-процесу під Крім того, це репутація та авторитет як ваш, так і
час розробки пропозицій тощо.
всього HR.
Аспектів, за якими HR потрібна інформація, допоЧому «милиці» не працюють? Тому що щоб
мога, додаткові знання, може бути багато. Також є підігнати кожне рішення під компанію й розумно

110

Кадровик України

тенденції

його впровадити потрібні інколи не менші зусилля,
ніж для самої розробки. Ніхто не забороняє вам
використовувати кращі рішення й не вимагає
від вас винаходити велосипед, але все, що ви
робите, має приносити компанії користь, робити
її сильнішою, а не просто створювати враження
або забезпечувати ефект від вашої роботи. Іноді
достатньо всього-на-всього ідеї або напрямку
для того, щоб йти вперед. Невже вам для успіху
потрібні «милиці»? Невже ви настільки себе не
поважаєте, щоб використовувати їх вічно?
Із шаблонами справи не кращі. У HR-сфері
працює чимало колег, яким здається, що вони в
професії вже все бачили, все вміють і все знають
і тому в них на кожну ситуацію є вже заздалегідь
готова відповідь, деякі шаблони з минулого, на
основі їх досвіду та поглядів тощо. Від цього вони
перетворюються на роботів із зашитою в них
програмою, яка на всі можливі запитання має вже
готові відповіді. І згідно з цією програмою колеги
працюють. Добре це чи погано? Мені здається,
що це небезпечно, адже діючи однаково в схожій
ситуації велика ймовірність завдати компанії
шкоди. Навіть виникнення подібних ситуацій в
одній компанії може бути викликане різними
причинами, і, відповідно, вони потребують різного підходу.
Мабуть ви також зустрічали HR, які часто діють
шаблонно й стереотипно. У кожній HR-функції є
свій перелік шаблонів, що кочує з однієї компанії
до іншої, від одного фахівця до іншого. Найбільше
шаблонів у найманні персоналу — це «прочитування резюме між рядків», прийняття рішення щодо
кандидата протягом кількох перших секунд тощо.
Чи варто дивуватися, що з найманням у компаніях
не все добре. Чимало шаблонів і в мотивації персоналу, через що так часто доводиться стикатися
з однаковими дурницями й там. Довести якийсь
навик до автоматизму та поводитися, як робот,
завжди однаково відповідаючи на подібні запитання, — це різні речі.
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Невирішення проблем компанії
Важлива причина некорисності HR для компанії —
це невирішення її проблем з персоналом. Іноді
складається враження, що колеги не можуть/не
хочуть знаходити рішення чи не можуть/не хочуть
вирішувати проблеми. Часто HR існують з проблемами паралельно. Але проблеми з персоналом не
можна ігнорувати довго, адже ви не гірше за мене
розумієте, до чого це може призвести.
Багато колег у разі згадування про проблеми
часто губляться, багато хто навіть намагається
уникати цього слова, не наважуються порушувати ці питання перед керівниками компанії, адже
бояться бути звинуваченими в цьому. Нерідко
проблеми, що виникають, це спадок, до якого
нинішній HR не має стосунку, але їх все одно
потрібно вирішувати.
Подобається нам це чи не подобається, але
проблеми супроводжуватимуть наше життя
та життя компаній завжди — прості й складні,
такі, що потребують термінових рішень, або ж
можуть зачекати деякий час. Завдання — вчасно
їх визначати й вирішувати, причому боротися слід
з причинами, а не з наслідками. У цьому секрет.
А ще не потрібно відтягувати рішення. Проблеми
необхідно вирішувати, насамперед обираючи
нагальні або внаслідок яких може виникнути
загроза для майбутнього компанії, як би пафосно
це не звучало.
З кожною вирішеною проблемою їх стає
менше, ви ж отримуєте нові знання та вміння,
виростаєте як професіонал. Затягуючи вирішення
проблеми, ви ризикуєте посилити її шкоду для
компанії, і наслідки можуть бути непередбачуваними як для вас, так і для компанії. Потрібно
тримати руку на пульсі, своєчасно виявляти й
вирішувати проблеми, а по можливості діяти
на випередження. Якщо HR працюватимуть в
такому ключі, то навряд чи їх звинувачуватимуть
у некорисності.
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Псевдорезультати
Як на мене, це теж дуже важлива причина некорисності. Колеги ставлять перед собою неправильні цілі
й завдання та отримують на виході не ті результати.
Чому ці цілі можуть бути неправильними, ми вже
згадали вище, тож тепер про те, чому це псевдорезультати. А тому що користі від цих результатів
для компанії немає. Найпростіший приклад псевдорезультатів з життя — оцінки у школі. Хіба оцінка й
знання, отримані учнем, це одне й те ж? Усі ми навчалися у школі, і не завжди оцінка була заслуженою
й відповідала рівню знань. Особисто я абсолютно
впевнений, що результатом будь-якого навчання
мають бути знання й можливість їх застосувати, а не
оцінка. Але подивіться, скільки батьків «заточують»
дітей саме на оцінки, і що потім з цього виходить.
У HR псевдорезультатів дуже й дуже багато. Я вже
не кажу про те, що колеги часто за результати прий
мають зусилля, рух у потрібному напрямку, а то й
узагалі плани що-небудь зробити. Якщо подумати, то
з результатами в HR все не дуже добре, тим більше
що у HR і в компанії нерідко абсолютно різні погляди
на необхідні результати.
На що часто заточена робота відділу персоналу?
На те, щоб показати складну та напружену роботу,
щоб у жодному разі не бути звинуваченим у дармоїдстві, а навпаки, знайти розуміння та співчуття. Це
такий комплекс неповноцінності — від невпевненості
у своїх силах, від нерозуміння своєї ролі в структурі
компанії, від нерозуміння реальних її потреб.
Щоб було зрозуміліше, наведу приклади псевдорезультатів із життя HR. Наприклад, результатом
наймання персоналу, на мою думку, має бути співробітник, який професійно працює й приносить
результати компанії. Замість цього як результат ми
бачимо: пошук кандидата в потрібний строк; пошук
кандидата з не менш як ... претендентів; пошук кандидата з дотриманням усіх інструкцій і положень;
проходження кандидатом випробувального строку
тощо. Чи варто дивуватися ситуації з найманням у
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багатьох компаніях, адже не ті цілі призводять не до
тих результатів.
У навчанні персоналу результатом має бути
застосування отриманих знань з користю для компанії, тобто отримання якогось більшого результату
або результату, отриманого більш ефективно. А що
натомість? Проведене навчання; кількість навчених
співробітників; кількість годин навчання; сума на
навчання на одного співробітника; відсоток співробітників, які отримали відмінні оцінки на іспитах
тощо. Задумайтеся, яка ж компанії реальна користь
від цього, якщо це не знаходить відображення в
результатах?
Результатом мотивації персоналу оголошують
відсоток співробітників, задоволених умовами оплати праці; відсоток виконання планового фонду
оплати праці; розмір його економії; відсоток охоп
лення співробітників KPI або щось подібне. Як усе
це стосується результатів компанії?
Отже, важливо, щоб ви замислилися над цим,
адже псевдорезультати — це велика проблема в HR
і одна з важливих причин їх некорисності.

Що робити, або Кілька порад HR,
щоб бути корисними для компанії
Пропоную кілька порад для того, щоб звинувачення в некорисності HR залишилися в минулому, щонайменше в межах однієї окремо взятої
компанії.
1. Знайдіть час дізнатися та зрозуміти компанію. Якщо ви щойно прийшли в компанію — саме
час це зробити. Що вас має цікавити передусім?
Історія компанії та шляхи її розвитку, склад і
структура, ключові підрозділи та ключові співробітники; ринок компанії та конкуренти. Цього
буде достатньо, щоб не працювати наосліп. Якщо
кожне ваше рішення буде заточене під компанію —
це вже буде великим кроком вперед порівняно зі
становищем у багатьох компаніях.
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2. Налагодьте комунікації з внутрішніми клі- чу роботу. Крім того, хочу вас застерегти: якщо
єнтами HR. Ваше завдання — зрозуміти реальні ви запитаєте про потреби компанії, знатимете
потреби компанії, реальні очікувані результати,
проблеми, але нічого не робитимете з цим, вас
реальні проблеми в розумінні та взаємодії, наяв- вважатимуть ідіотом і повністю професійно неприність конфліктів як явних, так і прихованих або датним фахівцем. На жаль, деякі колеги так себе і
уповільнених. Після цього робота HR набуває поводять — вони точно знають, чого від них чекає
сенсу й отримує новий імпульс. Я знаю, що колеги компанія, але займаються чимось іншим.
дуже бояться цього, для деяких з них зробити це —
5. Вивчіть склад і структуру HR. Тепер з ураподвиг, їм чомусь здається, що це як розписатися
хуванням потреб, проблем, завдань і очікуваних
у власному безсиллі. Але прошу вас звернути результатів компанії погляньте на свою «армію».
увагу, що ви уточнюєте
Чи вистачить сил, знань,
не те, що і як вам робити,
досвіду, бажання й ентузіа те, що потрібно зробити
азму, щоб бути корисним.
Завдання HR — зрозуміти реальні
для того, щоб приносити
Крім того, не забувайте, що
компанії користь від HR.
потреби компанії, реальні очікува- HR — системна функція.
На мою думку, це абсо6. Складіть реальні результати, реальні проблеми в
лютно різні речі. І ще один
ний
і дієвий план роборозумінні та взаємодії, наявність
важливий момент комуніти. Ключові слова тут —
конфліктів як явних, так і прихокації: це не разова акція, а
реальний і дієвий, тобто
ваних або уповільнених. Після
регулярний процес.
план має передбачати дії,
цього робота HR набуває сенсу й
3. Складіть перелік
а не побажання й деклараотримує новий імпульс
усіх проблем компанії з
ції. У вашому плані мають
персоналом. Після ваших
бути відображені потрезустрічей і спостережень
би компанії, вирішення її
складіть перелік усіх проблем з персоналом, які проблем, реалізація цілей і завдань, отримання
наявні в компанії, намічаються або тільки можуть результату. Якщо план не про компанію й не для
виникнути. Бракує інформації — зустрічайтеся неї, то ви даремно витратите час, і нікому не буде
зі співробітниками, з тими, хто звільняється і, цікаво, скільки пунктів у вашому плані.
можливо, навіть уже зі звільненими. Читайте
7. Почніть негайно реалізовувати свій план.
відгуки про компанії на сайтах, можете організу- Це найпростіший пункт. Але скільки колег навіть
вати гарячу лінію або анонімне опитування. Ваше знаючи, що потрібно робити, ніяк не зроблять цей
завдання — зрозуміти «вузькі місця» і що не так перший крок. Тому складаючи план, передбачте,
у компанії сьогодні й, можливо, завтра. На цьому який крок буде першим і коли він буде зроблений. І найголовніше — зробіть його. Це й буде
етапі можна й «перепильнувати».
4. Визначте реальні цілі, завдання, очікувані ваш перший крок на шляху від некорисності HR,
результати від HR. Обов’язково зафіксуйте все кроком до авторитету та репутації. Удачі вам на
це, інакше навіщо ви виконали всю цю підготов- цьому шляху! 
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усміхніться

Кіт метушився по заметах і кричав:
— Та де? Де, я вас питаю, весна? Ну що за країна, а? Де дівчата, проліски, щебетання птахів...
Хоч горобця цвірінькання, хоч ворони каркання,
де? Я вже не кажу про відлигу… Сніг з неба
сиплеться, як прорвало в них там, а в цих весна
тут. Суцільний обман і брехня!
А люди слухаючи котячий крик посміхалися й
думали:
— Дивись, як кричить. Весну чує... Котів не обдуриш!
Жінка засмучено каже до чоловіка:
— Весна прийшла, на вулиці тепленько, хороше,
а мені роздягтися немає у що.
Якщо тато ввечері сідав робити паперові квіти,
діти знали: зарплата витрачена, але завтра 8
Березня.

Маленький син дивиться, як батько фарбує вік
но. Мама його повчає:
– Дивись, Петрусю, і вчися, підростеш — татові
допомагатимеш.
– А що, він до того часу сам не дофарбує?
Осінь, + 13 градусів: «Де чоботи, светр, колготи,
пальто, шарф, шапка?»
Весна, + 13 градусів: «Чудово, піду у футболці!»
Найжорстокіший подарунок для жінки на 8 Березня — набір каструль та підлогові ваги.
Весною розпускається все: квіти, волосся, руки.
Весна крокує по планеті, а ми знову сидимо в
інеті...
РЕКЛАМА
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Переведення
годинника:
вплив на роботу

компенсації
41 Виплата
замість відпустки
відпустки
84 Соціальні
за попередні роки

законодавства
96 Новації
щодо перевірок
щасливим
104 Бути
на робочому місці

Телефонна лінія «Запитання — відповідь» (44) 581-57-07 щодня по буднях з 10.00 до 15.00

