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Бідний, невдалий, нещасливий
і нездоровий — це той, хто часто
використовує слово «завтра».
Роберт Кійосакі

Ми живемо в час надзвичайно швидкого розвитку технологій: добре це чи не дуже — кожен вирішує сам. Але точно
знаємо, що на робочому місці без комп’ютерів та сучасних
програм уже не обійтися. Минув той час, коли документи
складали в паперові папки, а звіти носили у відповідні державні органи та вистоювали в довжелезних чергах, адже
тепер папки інші — комп’ютерні, й подавати звіти можна
перебуваючи на робочому місці. Час не стоїть й змушує
нас рухатися та розвиватися. Нагадаю, що ще з минулого
року в нашому журналі ведеться навчальна рубрика для
роботи в програмі 1С. Та багато хто користується й іншими
програмами чи ресурсами, тож про найбільш використовувані, про їх недоліки та переваги — в статті Євгенія Губи
«Програми для подання звітності кадровиком».
Як каже народна мудрість: «Вік живи — вік навчайся».
Це про нас, адже ми продовжуємо проводити навчальні
дистанційні курси для кадровиків та HR-фахівців. Цього
разу лектор записала для вас нове відео щодо змін у законодавстві. Тому не відкладайте навчання на завтра, а ми
допоможемо вам стати успішними.
Бажаємо вам плідної та ефективної праці. І нехай навчання та робота будуть легкими та приносять задоволення!
Будьте здоровими й щасливими!
З любов’ю та надією на співпрацю,
Таміла Радченко,
головний редактор
журналу «Кадровик України»

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.04.2018 р. — 1234
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6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

10 Лист Міністерства соціальної політики України

про визначення умов оплати праці керівників
підприємств комунальної власності від 4 вересня
2017 р. № 202/0/103-17
10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо періоду надання щорічної основної відпустки педпрацівникам від 8 листопада 2017 р.
№ 2720/0/101-17/214
11 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо виплати заробітної плати від 20 жовтня
2017 р. № 262/0/101-17
12 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
змін професійних назв робіт медичних працівників
від 13 лютого 2018 р. № 248/0/101-18/284
13 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо строку давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства від 5 січня 2018 р. № 8/0/22-18/134
14 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо оплати праці працівників органів місцевого самоврядування від 20 жовтня 2017 р.
№ 2608/0/101-17/281
15 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо надання соціальної додаткової відпустки
на дітей з початку року від 6 лютого 2018 р.
№ 203/0/101-18/284
16 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо компенсації за роботу у вільний від роботи
день від 12 лютого 2018 р. № 238/0/101-18/284
17 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств від 4 вересня 2013 р.
№ 964/13-84-13
17 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо права жінки на першочергове використання соціальної додаткової відпустки на дітей від
6 лютого 2018 р. № 204/0/101-18/284
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18 Лист Міністерства освіти і науки України щодо

роботи педагогічних працівників за сумісництвом (витяг) від 12 червня 2015 р. № 2/113-1177-15
19 Лист Державної служби України з питань праці
та Департаменту з питань праці щодо проведення вступних інструктажів з охорони праці
з працівниками інших організацій, які прибули
на підприємство і беруть безпосередню участь
у виробничому процесі, від 14 грудня 2017 р.
№ 11854/4/4.4-ДП-17
20 Роз’яснення Управління Виконавчої дирекції
ФССУ у Дніпропетровській області щодо права
іноземних громадян, які працюють у представництвах іноземних компаній, розташованих на
території України, на виплату матеріального
забезпечення та соціальних послуг за рахунок
коштів ФССУ
21 Роз’яснення Управління Держпраці у Черкаській
області щодо того, чи може роботодавець
змінювати графік роботи для жінок, які мають
дітей до трьох років

22 Судова практика — доступно!
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Актуальна тема

28

Євгеній Губа
Програми для подання звітності кадровиком
Зазвичай кадровики складають або беруть участь у
складанні певних звітів. І, як правило, окремою програмою для подання звітності вони не користуються,
а застосовують бухгалтерські сервіси. Тому в статті
розглянуто, як створити та подати повідомлення про
прийняття працівника на роботу безкоштовно за допомогою електронного кабінету платника податків або ж
платно — за допомогою однієї з програм подання
звітності та які при цьому виникають особливості

Кадровик України

Зміст № 4 квітень 2018

Організаційні документи

Архівна справа

39

53 Олена Замкова

Олександр Клименко
Застосовуємо «штатну» термінологію
та документи правильно
Кадровики добре знайомі з таким важливим для
кожного підприємства організаційним документом,
як штатний розпис. При цьому не всі з них мали
справу з таким спорідненим йому документом,
як структура та штатна чисельність. Крім того,
у деяких кадровиків можуть виникати труднощі
із розумінням поняття «штат» та інших похідних
від нього термінів, які часто застосовуються в
різних нормативно-правових актах сфери праці
та кадрового діловодства. Тож у статті розглянуто
відповідну термінологію та документи

Відповідальність

46 Галина Фольварочна

Відповідальність за неподання звітності
у 2018 році
У січневому номері журналу в таблицях ми наводили інформацію про подання звітності підприємствами у 2018 р. Було вказано назви звітів, терміни
та форми їх подання, а також надано рекомендації
щодо їх заповнення. За неподання згаданої звітності на керівників підприємств або їх підлеглих
накладається певна відповідальність. Докладніше
про це — у статті

Бюджетна сфера

51 Олена Морєва

Присвоєння педагогічного звання
вихователю ДНЗ
У статті автор розглядає, в яких випадках існує можливість присвоєння педагогічного звання за підсумками
атестації вихователю закладу дошкільної освіти, який
працює не за фахом
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Знищення документів на підприємстві
Як правильно називається акт про знищення документів на підприємстві та які існують вимоги до його
підготовки? Який шлях проходить цей документ від
створення його проекту до затвердження та які особливості знищення первинної фінансової й бухгалтерської
документації? Які існують методи безпосереднього
знищення документів на підставі відповідного акта?
Про все це — у статті

59 Відповіді на запитання
62 Календар

ПРАКТИКА
Кадровий роман

64 Галина Фольварочна

Подолання перешкод. Внесення виправлень
у книгу обліку руху трудових книжок
У четвертій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглянуто
порядок та особливості заповнення й внесення змін до
книги обліку руху трудових книжок та вкладишів до них

Нестандартні ситуації

70 Лідія Басмат

Відкликання з відпустки
Інколи в роботі кадровиків трапляються ситуації, коли
керівник підприємства дає розпорядження підготувати
проект наказу про відкликання працівника з відпустки
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у зв’язку з виробничою необхідністю. Як правило, це
відбувається тоді, коли працівник певного відділу перебуває у відпустці, і водночас ще один працівник цього
ж відділу звільняється чи йому відкривають листок
непрацездатності тощо. Тож у статті з’ясовано, чи є
відкликання працівника з відпустки в такому випадку
правомірним

1С для кадровика

75 Тетяна Федорова

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

Підбираємо галузеві посади (професії)

86 Олександр Носіков

Готельна справа: персонал
У статті розглянуто вимоги до деяких посад керівників
готельної сфери, а також завдання та обов’язки лінійного персоналу, які передбачені Класифікатором професій

Робочий час

92 Ірина Красовська

Неповний робочий час:
відпустки та оплата непрацездатності
Майже на кожному підприємстві є працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу. При цьому
такий режим робочого часу може бути їм встановлено
як з власної ініціативи, так і з ініціативи роботодавця.
Тож у статті з’ясовано, як впливає робота на умовах
неповного робочого часу на надання відпусток та роз-

4

рахунок відпускних, а також на оплату за листком
непрацездатності

Зразки документів

100 Зразок Положення про атестацію
працівників

ПЕРСОНАЛ
Інтерв’ю

104 «HR стає складнішим і вимагає

нових підходів до управління людьми»
Учорашніх навиків уже занадто мало, щоб бути успішним сьогодні, не кажучи вже про завтра. Бути тими,
хто не просто «встигає» за змінами, а й самі є їх
творцями — виклик для сучасних компаній. В усі часи
люди були найважливішим потенціалом, і сьогодні
цей факт стає все очевиднішим. Про те, як змінюється
погляд на управління персоналом в Україні та світі, про
останні тенденції й сучасні виклики для HR-фахівців —
у розмові з Олександром Кучеренком, директором з
управління персоналом холдингу ДТЕК

Мотивація

110 Олег Бариш

Три підходи до створення системи мотивації
персоналу
Чимало HR-фахівців під мотивацією персоналу
мають на увазі виключно гроші. У деяких компаніях навіть у внутрішніх документах заробітна плата
називається «мотивацією». Та й керівники компаній
також часто під словом «мотивація» розуміють
«платити більше». Тож детальніше про мотивацію
персоналу — у статті
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МОНІТОРИНГ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Указ «Про звільнення в запас військо
вослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чер
гові призови громадян України на стро
кову військову службу у 2018 році» від
15 лютого 2018 р. № 33/2018

Н

ормативним документом, зокрема, на 2018 р. визначено строки:
 проведення чергових призовів громадян України на строкову
військову службу: квітень – травень; жовтень – листопад;
 звільнення в запас із Збройних сил України військовослужбовців строкової служби: квітень – травень, серпень 2018 р.; жовтень – листопад 2018 р.
Указ набрав чинності 17 лютого 2018 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни до
статті 115 Закону України «Про загаль
нообов’язкове державне пенсійне стра
хування» щодо призначення достроко
вої пенсії за віком членам сімей осіб,
які загинули або померли внаслідок
поранення, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності» від 8 люто
го 2018 р. № 2281-VIII

С

Закон України «Про товариства з обме
женою та додатковою відповідальніс
тю» від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII

З

таттю 115 згаданого Закону доповнено положенням щодо права на
призначення дострокової пенсії за віком дружин (чоловіків), якщо
вони не взяли повторного шлюбу, дітей, які стали особами з інвалідністю
до досягнення повноліття, і батьків, яким надано статус особи, на яку
поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII, відповідно до
абзацу 14 пункту 1 статті 10 зазначеного Закону — після досягнення
чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу
не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Закон набрав чинності 21 лютого 2018 р.
акон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю
та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення,
діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників.
Протягом року з дня набрання чинності Законом положення статуту товариства
з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що
не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству
станом на день набрання чинності Законом. Це положення не застосовується після
внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства
з додатковою відповідальністю.
Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою
відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію
змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом
протягом одного року з дня набрання ним чинності.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім
частини другої статті 23 Закону, яка набирає чинності через 1 рік з дня набрання
ним чинності.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Про затвердження пере
ліку органів державного нагляду (конт
ролю), на які не поширюється дія Закону
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К

абінет Міністрів України затвердив перелік органів державного нагляду,
на які не розповсюджується мораторій на проведення перевірок. До
нього включені, зокрема, Держпраці та її територіальні органи, ДФСУ та її
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України «Про тимчасові особливості
здійснення заходів державного нагля
ду (контролю) у сфері господарської
діяльності» від 18 грудня 2017 р. № 1104

територіальні органи, а також Національний банк; Національна Рада з питань
телебачення і радіомовлення; НКРЕКП та її територіальні органи; НКЦПФР
та її територіальні органи; Антимонопольний комітет та його територіальні
відділення; Державіаслужба; Держархбудінспекція та її територіальні органи;
Держатомрегулювання та її територіальні органи; Держаудитслужба та її
територіальні органи; Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині
здійснення в межах повноважень, передбачених законом, державного
нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної
та радіаційної безпеки); Держекспортконтроль; Держлікслужба та її
територіальні органи; Адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні
органи; Мінприроди; Держгеонадра; Держгеокадастр та його територіальні
органи; ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного
нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей,
інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої
освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти,
а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у т. ч.
об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів,
об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів
висотного будівництва).
Постанова набрала чинності 23 лютого 2018 р. та чинна до 31 грудня
2018 р. включно.

Постанова «Деякі питання документу
вання управлінської діяльності» від
17 січня 2018 р. № 55

К

Постанова «Про перерахунок пенсій
особам, які звільнені з військової служ

П

№ 4 (135) квітень 2018

абінетом Міністрів України затверджено типові інструкції:
 з документування управлінської інформації в електронній формі та
організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного
міжвідомчого обміну. Цю Інструкцію затверджено відповідно до Закону
України «Про електронні документи та електронний документообіг» від
22 травня 2003 р. № 851-IV;
 з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах
виконавчої влади.
З ухваленням згаданої постанови втратила чинність, зокрема, постанова
КМУ «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 р. № 1242.
Постанова набрала чинності 7 березня 2018 р. крім пунктів 141–
151 Типової інструкції з документування управлінської інформації в
електронній формі та організації роботи з електронними документами в
діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, які набирають чинності
1 березня 2018 р., пунктів 195–217 зазначеної Типової інструкції, які
набирають чинності 1 липня 2018 р., та пункту 1 змін, що вносяться до
постанов КМУ, затверджених цією постановою, який набирає чинності
1 квітня 2018 р.
остановою визначено положення щодо перерахунку пенсій, призначених
згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
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би, та деяким іншим категоріям осіб»
від 21 лютого 2018 р. № 103

з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262XII (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським).
Документом передбачено виплату перерахованих підвищених пенсій
(з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації
та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед
Україною, що визначені законом) з 1 січня 2018 р. у таких розмірах: з 1 січня
2018 р. — 50 %; з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75 %; з 1 січня 2020 р. —
100 % суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 р.
Постанова набрала чинності 24 лютого 2018 р.

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

В

ідповідно до зазначеної постанови запроваджуються доплати в розмірі 20 %
за класне керівництво у підготовчих класах спеціальних загальноосвітніх шкіл
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку. Запроваджено також доплату за роботу в інклюзивних класах (групах) у
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти в граничному розмірі 20 %. Передбачено також, що
зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам
вихователів лише за години роботи в цих класах (групах).
Постанова набрала чинності 21 лютого 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
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Наказ «Про затвердження Методики
розроблення професійних стандартів»
від 22 січня 2018 р. № 74

М

Наказ «Про затвердження Змін до Правил охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим
способом» від 21 грудня 2017 р. № 2009

З

етодика визначає загальні вимоги до розроблення професійних стандартів
з метою надання методичної допомоги роботодавцям, їх організаціям та
об’єднанням, центральним органам виконавчої влади, науковим установам,
іншим заінтересованим суб’єктам у забезпеченні єдиного підходу та дотримання
об’єктивності під час розроблення професійних стандартів і забезпечення якості
проведення їх перевірки.
Наказ набрав чинності 13 березня 2018 р.
мінами, зокрема, Правила доповнено нормами, згідно з якими забороняється експлуатувати автосамоскиди вантажопідйомністю 30 т і більше,
якщо вони не укомплектовані пристроєм блокування (сигналізації) підняття
кузова під повітряною високовольтною лінією. Ця вимога не поширюється на
кар’єри, у яких відсутні перетини автомобільних шляхів з повітряними високовольтними ЛЕП.
Також визначено, що на лінію автомобілі можуть бути випущені лише за
умови, що їх агрегати та вузли, які забезпечують безпеку руху, а також безпеку
інших робіт, що передбачено технологією використання автотранспорту,
перебувають у справному стані. Водії повинні мати при собі документ на право
керування автомобілем.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. Він
набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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Наказ «Про затвердження Правил охо
рони праці під час очищення деталей
механічним способом» від 30 січня
2018 р. № 104

З

атверджено Правила охорони праці під час очищення деталей механічним
способом, які поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від
форми власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з
очищенням деталей механічним способом.
Наказ набрав чинності 13 березня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Змін до Положення про професійне навчання пра
цівників на виробництві» від 15 січня
2018 р. № 34/33

З

мінами, зокрема, уточнено, що роботодавець здійснює формальне та
неформальне професійне навчання працівників. Проведення неформального
навчання не регламентується місцем набуття, строками та формою навчання.
За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), кваліфікація, за якою здійснювалось
навчання, напрям підвищення кваліфікації та строки навчання.
У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження
кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання
окремих видів робіт за професією, їй видається сертифікат оцінювання результатів
неформального професійного навчання.

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «УКРОБОРОНПРОМ»
Наказ «Про затвердження розділу «Професії робітників, зайнятих у виробництві
вибухових речовин, ініціюючих вибухо
вих речовин, підривачів, засобів ініцію
вання, капсульних і піротехнічних виро
бів» Випуску «Виробництво вибухових
речовин» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників»
від 6 грудня 2017 р. № 412

№ 4 (135) квітень 2018

Н

аказом затверджено розділ «Професії робітників, зайнятих у виробництві
вибухових речовин, ініціюючих вибухових речовин, підривачів, засобів
ініціювання, капсульних і піротехнічних виробів» Випуску «Виробництво вибухових
речовин» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 4 вересня 2017 р. № 202/0/103-17
Про розгляд звернення
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув <...> лист та повідомляє.
Статтею 8 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що визначення умов і розмір оплати
праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, відноситься до
державного регулювання і вони встановлюються КМУ.
Отже, умови оплати праці керівників державних і комунальних підприємств, визначаються в
контракті з урахуванням положень постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19 травня 1999 р. № 859 (у редакції постанови КМУ «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 і від 19 травня 1999 р. № 859» від 11 лис
топада 2015 р. № 1034).
Вищезазначеною постановою встановлений вичерпний перелік виплат, які можуть здійснюватись керівникам підприємств, заснованих на комунальній власності.
Будь-які інші види надбавок, доплат, премій, які визначені колективним договором, але не
передбачені вищезазначеною постановою, керівникам державних і комунальних підприємств не
виплачуються.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу  				

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 8 листопада 2017 р. № 2720/0/101-17/214
Щодо періоду надання щорічної основної відпустки педпрацівникам
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.
Відповідно до пункту 2 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56
календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14 квітня 1997 р.
№ 346 (далі — Порядок), керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів
щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та
наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік
надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення
регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
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Згідно з пунктом 4 Порядку перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та
відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону
України «Про відпустки».
Відповідно до статті 12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна
її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
При цьому педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина
щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період
літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший
канікулярний період.
Ураховуючи зазначене, на нашу думку, питання поділу щорічних відпусток педагогічних працівників на частини чи можливість їх надання у разі необхідності протягом навчального року має
визначатися колективним договором.
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги (частина третя ст. 13 КЗпП, ст. 7 Закону України «Про
колективні договори і угоди»).
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці   			              О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 20 жовтня 2017 р. № 262/0/101-17
Щодо застосування норм і положень чинного законодавства
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув <...> звернення щодо застосування
норм і положень чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Згідно із статтею 30 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) при кожній виплаті
заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про дані, що належать до періоду,
за який провадиться оплата праці, зокрема, загальної суми заробітної плати з розшифровкою за
видами виплат, розміри і підстави відрахувань із заробітної плати, а також суму заробітної плати,
що належить до виплати.
Іншого чинним законодавством не передбачено.
Чіткої форми (виду) повідомлення про розмір заробітної плати нормативно-правовими актами
не встановлено.
Як правило, на підприємстві працівнику при виплаті заробітної плати надається розрахунковий
лист про дані щодо сум, які належать до виплати працівнику, та відрахувань з них.
Водночас законодавством не передбачено заборони в разі погодження працівника на надання
йому інформації про розмір його заробітної плати на вказану ним електронну адресу.
Статтею 31 Закону встановлено, що відомості про оплату праці працівника надаються будьяким органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на
вимогу працівника.
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Законодавством України не передбачено встановленої форми таких відомостей, яку повинен
надавати працівнику роботодавець відповідно до зазначеної статті, оскільки існують різні випадки
у необхідності отримання відомостей.
Зокрема, є затверджена форма довідки, яку працівнику надає роботодавець про доходи (заробітну плату), наприклад довідка про доходи для призначення соціальної допомоги та житлових
субсидій чи для оформлення пенсії тощо.
Щодо відповідальності, то невиконання норм Закону (будь-якої статті) є порушенням законодавства про оплату праці, за що винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної,
адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством (ст. 36 Закону).
Заступник директора
Департаменту — начальник відділу  				

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 13 лютого 2018 р. № 248/0/101-18/284
Щодо змін професійних назв робіт медичних працівників
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення щодо змін професійних назв робіт медичних працівників і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого
постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423, Мінсоцполітики є головним органом у системі цент
ральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики
у сферах, зокрема, праці та соціальної політики, та відповідно до покладених на нього завдань,
серед іншого, розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції
щодо внесення до нього змін.
Разом з тим зазначаємо, що порядок введення нових професійних назв робіт до Класифікатора
професій регулюється Положенням про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор
професій» (ДСТУ 3739-98), затвердженим наказом Держстандарту України від 14 травня 1998 р.
№ 314, зокрема, ініціаторами внесення нових професійних назв робіт та інших змін та доповнень
до Класифікатора професій виступають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
які забезпечують реалізацію державної політики відповідних видів економічної діяльності, в яких
застосовуються певні професійні назви робіт, з одночасним поданням проектів кваліфікаційних
характеристик та змістовних обґрунтувань щодо необхідності внесення відповідних змін та доповнень.
Так, за пропозицією МОЗ Зміною № 6 до Класифікатора професій, затвердженою наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 26 жовтня 2017 р. № 1542, було скасовано
професії «Лікар-терапевт дільничний», «Лікар-терапевт підлітковий», «Лікар-терапевт цехової
лікарської дільниці», «Фельдшер з медицини невідкладних станів», «Сестра медична з лікувальної
фізкультури», «Сестра медична з масажу», назву професії «Лікар-терапевт» змінено на «Лікар
внутрішньої медицини» та внесено до Класифікатора професій нові назви професій «Парамедик»,
«Інструктор з надання догоспітальної допомоги», «Екстрений медичний технік», «Інструктор з
надання першої допомоги», «Асистент ерготерапевта» та «Асистент фізичного терапевта».
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За результатами зустрічі МОЗ з представниками Професійної спілки працівників охорони
здоров’я України та за пропозицією МОЗ (листи від 21 листопада 2017 р. № 07.01.23/30635 і
від 23 листопада 2017 р. № 07.1.23/30667) було терміново підготовлено проект Зміни № 7 до
Класифікатора професій, який затверджено наказом Мінекономрозвитку від 30 листопада 2017 р.
№ 1744 в установленому порядку.
Зазначеними Змінами до Класифікатора професій повернуто вилучені назви професій, а також
професії «Лікар-терапевт», «Інструктор з трудової терапії», «Фахівець з фізичної реабілітації» та
«Інструктор з трудової адаптації».
Також повідомляємо, що Змінами № 5, затвердженими наказом Мінекономрозвитку від 10 серпня 2016 р. № 1328, до Класифікатора професій внесено назви професій «Лікар фізичної та
реабілітаційної медицини» (код 2221.2), «Ерготерапевт» (2229.2) та «Фізичний терапевт» (код
2229.2).
Всі зазначені зміни до Класифікатора професій розміщено на офіційному сайті Мінсоцполітики
(розділ «Нормативна база», підрозділ «Нормативні акти», рубрика (напрям) «Робочий час та час
відпочинку»).
З питання можливості застосування нових професійних назв робіт медичних працівників,
зокрема фізичного терапевта, асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта тощо,
у штатних розписах установ і закладів різних сфер діяльності рекомендуємо звернутися до МОЗ
як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування
та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.
Директор Департаменту   			           О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 5 січня 2018 р. № 8/0/22-18/134
Щодо строку давності для застосування фінансових санкцій
за порушення трудового законодавства
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці» від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII (далі — Закон) внесені зміни до статті 265 Кодексу законів
про працю України (далі — КЗпП) (зміни набрали чинності 1 січня 2015 р.).
Зазначеними змінами регламентовано, зокрема, відповідальність роботодавця у вигляді
штрафу за порушення трудового законодавства. Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і
не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського
кодексу України.
Разом з тим строків давності при застосуванні фінансових санкцій статтею 265 КЗпП не
визначено. Отже, в даному випадку застосовуються загальні строки давності.
Так, статтею 114 Податкового кодексу України визначено строки давності для застосування
штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), відповідно до якої граничні строки застосування
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штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності
для нарахування податкових зобов’язань (1095 днів або три роки).
Зазначені фінансові санкції застосовуються до роботодавців, дії яких порушують вимоги
трудового законодавства станом на день набрання чинності Законом.
Директор Юридичного департаменту						

О. Туліна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 20 жовтня 2017 р. № 2608/0/101-17/281
Щодо оплати праці працівників органів місцевого самоврядування
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення <...> щодо оплати праці
працівників органів місцевого самоврядування і в межах компетенції повідомляє.
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 (далі — Постанова № 268) визначено умови оплати праці працівників органів місцевого
самоврядування.
Постановою КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 року № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України» від 24 травня 2017 р. № 353 (далі — Постанова № 353) підвищено розміри посадових
окладів працівникам органів місцевого самоврядування.
При цьому після введення в дію вищезазначеної постанови зміна структури заробітної
плати відбулася для окремих керівних працівників апаратів (секретаріатів) обласних, Київської,
Севастопольської міських рад (додаток 48 до Постанови № 268) та керівних працівників і спеціалістів апаратів сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (крім сільських, селищних рад і
їх виконавчих органів, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад) (додаток 54
до Постанови № 268).
У всіх інших працівників і спеціалістів відбулося підвищення посадових окладів без зміни
структури заробітної плати.
Відповідно до норм Постанови № 268 керівникам у межах затвердженого фонду оплати праці
надано право здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні
результати роботи.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про
преміювання відповідного органу.
Положення про преміювання розробляється установами самостійно із зазначенням умов,
критеріїв преміювання (депреміювання), періодичності виплати премій (щомісячні, квартальні, за
результатами півріччя) та премій, які виплачуються за виконання окремих доручень (одноразового
характеру), до святкових, ювілейних дат (є одноразовими преміями).
Отже, преміювання працівників органів місцевого самоврядування здійснюється керівником
органу відповідно до положення про преміювання, затвердженого у відповідному органі та у
межах фонду оплати праці.
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Статтею 32 КЗпП передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг,
режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій,
зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше
ніж за два місяці.
Однак, з огляду на зазначене, вважаємо, що підвищення посадових окладів працівників органів
місцевого самоврядування та прийняття керівником органу рішення щодо зміни розміру премії
не є зміною істотних умов праці працівника.
Щодо визначення умов оплати праці, коли сільський, селищний голова територіальної громади,
що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости.
Частиною першою статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
визначено, що сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної
територіальної громади, виконує обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень
ради об’єднаної територіальної громади поточного скликання. За ним зберігаються розмір та
умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.
Посадові оклади старост визначаються згідно з додатком 50 до Постанови № 268.
Посадові оклади сільських і селищних голів визначаються згідно з додатком 54 до Постанови
№ 268.
Отже, в разі якщо сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до
об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости, умови оплати праці йому визначаються згідно з додатком 54 до Постанови № 268.
Заступник директора Департаменту,
начальник відділу оплати
праці у бюджетній сфері  				

А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 6 лютого 2018 р. № 203/0/101-18/284
Щодо надання соціальної додаткової відпустки на дітей з початку року
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка працює і
має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину,
матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або
особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у
разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків
надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
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Зазначена відпустка є соціальною і надається в обов’язковому порядку за заявою працівника
один раз на календарний рік незалежно від відпрацьованого часу.
Тому у випадках, наведених у листі, коли працівниця з початку року перебувала у щорічній
відпустці або відпустці без збереження заробітної плати і відразу має намір скористатися зазначеною соціальною відпусткою, не вбачається підстав для відмови в її наданні.
В той же час якщо жінка, наприклад, перебувала в соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і не виконувала трудові обов’язки жодного дня, права на
додаткову соціальну відпустку за відповідні роки вона не має.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці   		 	           О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 лютого 2018 р. № 238/0/101-18/284
Щодо компенсації за роботу у вільний від роботи день
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.
Вихідні дні встановлюються на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до законодавства правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Відповідно до статті 67 КЗпП України при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один вихідний день.
Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому тижні
визначається графіком роботи підприємства, установи, організації і, як правило, має надаватися
підряд із загальним вихідним днем.
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий
тиждень (частина перша ст. 56 КЗпП).
Отже, неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної
роботи чи кількості днів роботи протягом тижня.
У випадку, зазначеному в листі, на підприємстві встановлено два вихідних дні — субота та
неділя. Для окремого працівника запроваджено режим роботи — один день на тиждень (понеділок). Дні з вівторка по п’ятницю є його вільними від роботи днями.
На нашу думку, враховуючи норми частини третьої статті 56 КЗпП, згідно з якою робота на
умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав
працівників, у випадку залучення такого працівника до роботи у дні з вівторка по п’ятницю, оплата
за роботу в ці дні може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або у
грошовій формі у подвійному розмірі відповідно до статті 72 КЗпП.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці   			         О. Товстенко
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 4 вересня 2013 р. № 964/13-84-13
<...>
Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регламентується постановою КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 та спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту,
Мінфіну «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43.
Відповідно до пункту 1 цього Положення сумісництвом вважається виконання працівником,
крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основ
ної роботи час на тому або іншому підприємстві.
Згідно з пунктом 4 вищезазначеного Положення керівники державних підприємств, установ,
організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ,
організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за
сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).
Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного
робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не
повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Згідно з посадовими обов’язками до завдань і обов’язків керівника закладу (завідувача) належить визначення, планування, здійснення і координація всіх видів діяльності закладу; організація
роботи й ефективної взаємодії відділів, секторів та інших структурних підрозділів закладу.
Тобто фактично поза межами робочого часу працівник бюджетної установи має забезпечити
виконання повноважень керівника, зокрема нести відповідальність за керівництво всією діяльністю
закладу, включаючи контроль за виконанням підлеглими посадових обов’язків.
Враховуючи зазначені завдання і обов’язки керівника закладу (завідувача) та вимоги вищевказаних нормативно-правових актів щодо тривалості роботи за сумісництвом, виконувати обов’язки за
керівною посадою керівника (завідувача) за сумісництвом працівник бюджетної установи не може.
Заступник директора Департаменту —
начальник відділу  				   А. Литвин

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 6 лютого 2018 р. № 204/0/101-18/284
Щодо права жінки на першочергове використання соціальної додаткової відпустки на дітей
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка працює і має двох
або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи
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з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю
з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з
дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Зазначена відпустка є соціальною і не належить до виду щорічних відпусток, передбачених
пунктом першим частини першої статті 4 Закону, на неї не поширюються норми щодо щорічних
відпусток, крім випадків, прямо передбачених законом.
Частиною сьомою статті 20 Закону також визначено, що додаткові відпустки працівникам, які
мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а
також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами.
Така відпустка надається в обов’язковому порядку за заявою працівника один раз на календарний рік.
Законом не передбачено вимоги визначати період надання такої відпустки у графіку відпусток. У той же час, на нашу думку, для уникнення накопичення таких відпусток і раціонального
планування роботи підприємства сторонам трудового договору все ж доцільно погоджувати їх
надання окремим рядком у графіку відпусток.
Разом з тим чинним законодавством не передбачено строку давності, після якого працівник
втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин не скористався своїм
правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька років, то має право використати її (в тому
числі і всі разом), а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію
за всі невикористані дні цієї відпустки відповідно до статті 24 Закону.
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці	  		             О. Товстенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 12 червня 2015 р. № 2/1-13-1177-15
Щодо роботи педагогічних працівників за сумісництвом
(витяг)
На лист <...> щодо роботи педагогічних працівників за сумісництвом <...> в межах компетенції
повідомляємо.
Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регламентується постановою КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 та спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту,
Мінфіну «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43.
Згідно з пунктом 4 вищезазначеного Положення керівники державних підприємств, установ,
організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ,
організацій та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової,
викладацької, медичної і творчої діяльності).
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Пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти,
затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102, встановлено,
що керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони за
основною посадою отримують повний посадовий оклад (ставку). Керівні працівники дитячих
дошкільних закладів можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не
більше 18 годин на тиждень.
Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 4 вересня 2013 р. № 964/1384-13 працівник бюджетної установи не може за сумісництвом виконувати обов’язки лише за
керівною посадою керівника (завідувача).
<...>
Директор департаменту  			            Ю. Кононенко

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 14 грудня 2017 р. № 11854/4/4.4-ДП-17
Департамент з питань праці Держпраці розглянув звернення [...] та повідомляє.
Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього
життя та здоров’я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці
визначено в Законі Україні «Про охорону праці» (далі — Закон). Відповідно до статті 2 Закону
його дія поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства
використовують найману працю, та на всіх працюючих, тобто регулює відносини між роботодавцем та найманим працівником.
Працівник відповідно до Закону — це особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі
та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).
Для забезпечення збереження життя, здоров’я та працездатності працівників роботодавець
зобов’язаний під час прийняття на роботу і в процесі роботи організувати проведення інструктажів
навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
Відповідно до пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого
2005 р. за № 231/10511 (далі — Типове положення), вступний інструктаж з питань охорони праці
проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, а також
з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство та беруть безпосередню участь
у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства.
Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу відповідно
до наказу (розпорядження) роботодавця, робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці згідно з додатком 5 (абзац 9 п. 6.3 Типового положення).
Внесення записів про проведення вступного інструктажу працівникам інших організацій, які
прибули на підприємство та беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують
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інші роботи для підприємства, у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
вимогами Типового положення не передбачено.
Враховуючи зазначене, питання реєстрації вступних інструктажів з охорони праці з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, вирішується на розсуд керівника
відповідного підприємства, що має бути відображено в нормативних актах з охорони праці, які
діють на підприємстві, зокрема у положенні про навчання з питань охорони праці відповідного
підприємства, розробленого з урахуванням пункту 3.2 Типового положення.
Директор		 		 				

І. Дегнера

УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ
ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Право іноземних громадян, які працюють у представництвах іноземних компаній, розташо
ваних на території України, на виплату матеріального забезпечення та соціальних послуг
за рахунок коштів Фонду соціального страхування України
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV право на матеріальне забезпечення
та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають
застраховані особи — громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей,
які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
Платників єдиного внеску визначено частиною першою статті 4 Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 7 липня 2010 р.
№ 2464-VI, до яких віднесено, зокрема, роботодавців: дипломатичні представництва і консульські
установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у т. ч. міжнародні), розташовані на території України.
За інформацією Державної фіскальної служби України (лист від 16 лютого 2018 р. № 643/6/9999-13-02-03-15/ІПК) на іноземних громадян, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не поширюються норми статті 253 КЗпП, то вони не
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Відповідно зазначені
представництва не є страхувальниками для іноземців у разі нарахування та виплати їм на території
України доходу у вигляді заробітної плати.
При цьому заробітна плата таких громадян не є базою нарахування єдиного внеску.
Отже, іноземні громадяни, які працюють у представництвах іноземних компаній, розташованих
на території України, не мають права на отримання матеріального забезпечення та соціальних
послуг за кошти Фонду соціального страхування України.
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ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Чи може роботодавець змінювати графік роботи для жінок,
які мають дітей до трьох років
Запитання: чи має право роботодавець змінювати графік роботи для таких категорій працівників, як жінки, що мають дітей до трьох років, шляхом встановлення для них початку робочого
дня пізніше встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку, з наступним відпрацюванням в обідню перерву?
Згідно з Положенням про порядок та умови застосування змінного (гнучкого) графіку роботи
для жінок, що мають дітей, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС
від 6 червня 1984 р. № 170/10-101, змінний (гнучкий) графік роботи є спеціальною формою
регламентації трудового розпорядку на підприємстві, в установі, організації, яка передбачає
особисту участь жінок, які мають дітей (далі — працівниці), у визначенні строків своєї роботи
відповідно до її повсякденних соціально-побутових та інших особистих потреб і з врахуванням
інтересів виробництва.
Змінний (гнучкий) графік роботи встановлюється за погодженням між адміністрацією та
працівницями при прийнятті їх на роботу, а також адміністрацією та працівницями, якщо у зв’язку
з необхідністю догляду за дітьми вони не можуть працювати за звичайним графіком.
Вказаний графік вводиться наказом адміністрації за погодженням із профспілковим комітетом.
При цьому повинні враховуватися особливості виробництва, технологічного процесу, організації
та умов праці, а також думка трудового колективу того структурного підрозділу, де будуть виконуватися роботи за таким графіком.
Змінний (гнучкий) графік роботи може бути встановлено як без обмеження строку, так і
на будь-який зручний для працівниці строк: до досягнення дитиною певного віку, на період
навчального року тощо.
Змінний (гнучкий) графік роботи повинен забезпечувати працівницям встановлену законодавством тривалість щоденного та щотижневого відпочинку.
Залежно від виробничих та місцевих умов змінний (гнучкий) графік роботи може застосовуватися в різних варіантах з різними режимами робочого часу та часу відпочинку. Однак обов’язковою
умовою для таких графіків має бути дотримання річного балансу робочого часу.
Змінний (гнучкий) графік роботи, як правило, повинен складатися з трьох частин:
— «фіксований час» — час, коли працівниці зобов’язані перебувати на своєму робочому місці;
— «змінний час» — час, у межах якого працівниці мають право розпочинати та закінчувати
роботу на свій розсуд;
— «перерви для відпочинку та харчування» — не менше 30 хвилин і не більше 2 годин у
період «змінного часу», які працівниці повинні використати для відпочинку та харчування. Ця
перерва до робочого часу не включається.
Крім зазначеного, за угодою з адміністрацією підприємства працівниці може бути встановлено
режим неповного робочого часу.
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Справа за позовом

про визнання розірвання контракту
з керівником недійсним
Постанова Верховного Суду України від 23.01.2018 р. у справі
№ 203/6039/15-ц

В

ерховний Суд у складі колегії суддів
Першої судової палати Касаційного
цивільного суду (учасники справи: позивач — Особа_1, відповідачі: Державне
агентство рибного господарства України, державне підприємство (далі — Держрибагентство
України, ДП)), розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу
Державного агентства рибного господарства
на рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23 листопада 2015 р., ухвалу
апеляційного суду Дніпропетровської області
від 14 червня 2016 р. встановив таке.
У жовтні 2015 р. Особа_1 звернулася до суду
з позовом до Держрибагентства України про
визнання незаконним та скасування наказу про
звільнення, стягнення середнього заробітку за час
вимушеного прогулу та поновлення на роботі.
На обґрунтування заявлених позовних вимог
було зазначено, що наказом Держрибагентства
України від 6 січня 2015 р. на підставі контракту
від 6 січня 2015 р. № 92 його призначено на
посаду директора ДП.
Наказом голови Держрибагентства України
від 9 жовтня 2015 р. № 39-К його звільнено із
займаної посади на підставі пункту 8 статті 36
КЗпП, зокрема на підставі підпункту «и» пунк
ту 5.3 контракту — систематичне невиконання
без поважних причин квартального та річного
фінансового плану підприємства та показників
контракту.
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Особа_1 зазначала, що її звільнення є незаконним, оскільки вона не допустила систематичного невиконання квартального та річного
фінансового плану підприємства та показників
контракту, до неї не застосовувалося раніше
жодних заходів дисциплінарного стягнення,
на момент звільнення вона перебувала на «лікарняному». Крім того, відповідачем не було
отримано згоди профспілкової організації на
її звільнення.
Посилаючись на наведене, позивач просив
визнати незаконним та скасувати наказ Держрибагентства України про звільнення Особи_1
від 9 жовтня 2015 р. № 39-К, поновити його
на посаді директора ДП з 9 жовтня 2015 р.,
стягнути з ДП середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 9 жовтня 2015 р. до
моменту ухвалення рішення у справі без урахування обов’язкових щомісячних утримань.
Рішенням Кіровського районного суду
м. Дніпропетровська від 23 листопада 2015 р.
позовні вимоги Особи_1 було задоволено.
Визнано незаконним та скасовано наказ Держрибагентства України про звільнення Особи_1
від 9 жовтня 2015 р. № 39-К.
Особу_1 поновлено на роботі на посаді
директора ДП з 9 жовтня 2015 р. Стягнуто з
ДП на користь позивача середній заробіток за
час вимушеного прогулу з 10 жовтня 2015 р. по
23 листопада 2015 р. Рішення в частині поновлення на роботі, а також стягнення заробітної
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плати в межах місячного платежу допущено
до негайного виконання.
Рішення суду першої інстанції мотивоване
тим, що звільнення Особи_1 за пунктом 8
статті 36 КЗпП було здійснено передчасно та
за відсутності підстав, визначених контрактом. Позивачем не допущено систематичного
невиконання квартального та річного фінансових планів підприємства, а також показників контракту. Зазначені в акті від 31 серпня
2015 р. порушення були зафіксовані вперше
та стосувалися лише квартальної звітності,
пояснення щодо їх виникнення у директора ДП
не отримано. Крім того, Особу_1 звільнено без
згоди профспілки.
Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 14 червня 2016 р. апеляційну
скаргу Держрибагентства України відхилено,
рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 23 листопада 2015 р. залишено
без змін.
Ухвала апеляційного суду мотивована тим,
що висновок суду першої інстанції про те, що
позивачем не було допущено систематичного
невиконання без поважних причин квартального та річного фінансових планів підприємства та
показників контракту, а тому відсутні підстави
для його звільнення за підпунктом «и» пункту 5.3 контракту, є законним та обґрунтованим.
У липні 2016 р. Держрибагентство України
звернулося з касаційною скаргою, у якій просило скасувати рішення Кіровського районного
суду м. Дніпропетровська від 23 листопада
2015 р. та ухвалу апеляційного суду Дніпропет
ровської області від 14 червня 2016 р., ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні
позову, посилаючись на порушення судами
першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права та неправильне застосування
норм матеріального права.
Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розді
лу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня
2004 р. № 1618-IV (далі — ЦПКУ) у редакції
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Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня
2017 р. № 2147-VIII касаційні скарги (подання)
на судові рішення в цивільних справах, які подані й розгляд яких не закінчено до набрання
чинності цією редакцією Кодексу, передаються
до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після
набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Касаційна скарга не підлягає задоволенню
з огляду на таке.
Відповідно до частини третьої статті 21
КЗпП особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права,
обов’язки і відповідальність сторін (в тому
числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника,
умови розірвання договору, в тому числі достроково, можуть встановлюватися угодою
сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України. Згідно з пунктом 8 статті 36 КЗпП підставами припинення
трудового договору є підстави, передбачені
контрактом. Підпунктом «и» пункту 5.3 конт
ракту від 6 січня 2015 р. № 92, укладеного
між Держрибагентством та Особою_1, передбачено, що керівник може бути звільнений з
посади, а контракт розірваний з ініціативи
органу управління, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої
влади, до закінчення терміну його дії в разі
систематичного невиконання без поважних
причин квартального та річного фінансових
планів підприємства та показників контракту.
Наказом від 9 жовтня 2015 р. № 39-К Особу_1 звільнено з посади директора ДП відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП на підставі
службової записки головного спеціаліста з
питань внутрішнього аудиту від 16 вересня
2015 р., листа Одеської обласної державної
адміністрації від 7 жовтня 2015 р.
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Згідно зі службовою запискою головного
спеціаліста з питань внутрішнього аудиту від 16
вересня 2015 р. Особою_1 у порушення пунктів 2.4, 2.5 контракту не забезпечено виконання
показників контракту та фінансового плану за
I та II квартали 2015 р., у зв’язку з чим внесено
пропозицію про його звільнення відповідно до
підпункту «и» пункту 5.3 контракту. Листом
Одеської обласної державної адміністрації від
7 жовтня 2015 р. № 6112/02-38/01/6882 погоджено звільнення Особи_1 з посади директора.
Доказів незабезпечення виконання Особою_1 річного фінансового плану підприємства, а також застосування до неї заходів дисциплінарних стягнень за попередні порушення
фінансових планів підприємства матеріали
справи не містять.
Ураховуючи, що в акті перевірки окремих
питань фінансово-господарської діяльності ДП
від 31 серпня 2015 р. зафіксовано невиконання
лише квартального фінансового плану підприємства (за I та II квартали 2015 р.), правильними є висновки судів попередніх інстанцій про
відсутність підстав для її звільнення на підставі
підпункту «и» пункту 5.3 контракту, оскільки
відсутнє систематичне невиконання без поважних причин як квартального, так і річного
фінансових планів підприємства, а також показників контракту.
Суди першої та апеляційної інстанцій правильно визначилися з характером спірних
правовідносин, перевірили фактичні обставини
справи, а також передбачені контрактом підстави для звільнення керівника підприємства,
дійшли законного та обґрунтованого висновку
про незаконність звільнення Особи_1 за пунктом 8 статті 36 КЗпП.
Безпідставними є доводи касаційної скарги, що незабезпечення позивачем виконання
показників I та II кварталів 2015 р. є систематичним невиконанням квартального плану, що
є підґрунтям для його звільнення на підставі
підпункту «и» пункту 5.3 контракту. Згідно з
підпунктом «и» пункту 5.3 контракту звіль-
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нення керівника можливе лише в разі систематичного невиконання без поважних причин
квартального та річного фінансових планів
підприємства та показників контракту. Зазначений сполучник «та» передбачає необхідність
поєднання всіх трьох підстав — невиконання
квартального фінансового плану підприємства,
річного фінансового плану підприємства, показників контракту. Отже, невиконання лише
квартального плану за I та II квартали 2015 р.
не є підставою для звільнення Особи_1 згідно
з вказаним пунктом контракту. Доводи про
неможливість одночасного невиконання показників квартального, річного фінансових планів
та показників контракту є непереконливими,
оскільки для застосування підпункту «и» пункту 5.3 контракту необхідна їх систематичність,
а не одночасність.
Необґрунтованими є й посилання як на
підставу для скасування оскаржуваних рішень
на порушення судами попередніх інстанцій
положень частини дев’ятої статті 43 КЗпП,
а саме: необхідності зупинення провадження
у справі для отримання згоди профспілки на
звільнення Особи_1. Судами попередніх інстанцій встановлено, що звільнення позивача
за пунктом 8 статті 36 КЗпП проведено незаконно, за відсутності підстави, передбаченої
в контракті. Отже, не було необхідності в зупиненні провадження у справі для з’ясування
питання щодо отримання згоди профспілки на
звільнення Особи_1.
Не заслуговують на увагу також доводи
касаційної скарги Держрибагентства щодо
порушення судом першої інстанції норм процесуального права, зокрема розгляду справи
за відсутності представника відповідача ДП.
З матеріалів справи вбачається, що представник ДП не був присутній на судовому
засіданні під час ухвалення рішення судом
першої інстанції, однак 23 листопада 2015 р. до
суду надійшов лист представника ДП, у якому
вказано, що про судове засідання сторона повідомлена, однак прибути не зможе. Поваж-
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ності причини неприбуття чи клопотання про
відкладення розгляду справи представником
ДП не зазначено, у зв’язку з чим суд, заслухавши думку учасників процесу, відповідно
до положень частини другої статті 169 ЦПКУ
(в редакції, яка була чинною на момент розгляду справи в суді першої інстанції) розглянув
справу за відсутності представника ДП.
З огляду на наведене, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що
суди першої та апеляційної інстанцій під час
ухвалення оскаржуваних рішень правильно
застосували норми матеріального та процесуального права, підстав для скасування судових
рішень попередніх інстанцій немає.
Керуючись статтями 409, 410, 416 ЦПКУ,
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої
судової палати Касаційного цивільного суду
постановив:
 касаційну скаргу Державного агентства
рибного господарства України залишити без
задоволення;
 рішення Кіровського районного суду
м. Дніпропетровська від 23 листопада 2015 р.
та ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 14 червня 2016 р. залишити
без змін.
Постанова є остаточною й оскарженню не
підлягає.

Правовий коментар
У журналі «Кадровик України» № 2/2018 було
розглянуто справу щодо визнання контракту з
працівником частково недійсним та визнання
незаконним звільнення з підстав, передбачених
контрактом. Тому не будемо повторювати
правові умови укладення контрактної форми
трудового договору та наслідки неправомірного його розірвання. Питанням розглянутого
вище судового спору було незаконне звільнення керівника державного підприємства з

№ 4 (135) квітень 2018

підстав, передбачених контрактом. Нагадаємо,
що трудовий контракт може укладатися з керівником державного підприємства згідно зі
статтею 65 Господарського кодексу України від
16 січня 2003 р. № 436-IV та постановою КМУ
«Про Типову форму контракту з керівником
підприємства, що є у державній власності» від
2 серпня 1995 р. № 597.
Згаданою Постановою затверджено типову
форму контракту, якою, зокрема, передбачено
обов’язок керівника забезпечити:
 виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку;
 виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану
підприємства.
У той же час згідно з підпунктом «г» пункту 26 Типової форми контракту дострокове
припинення контракту передбачено в разі
неподання в установленому порядку на затвердження або погодження органу управління
майном річного з поквартальною розбивкою
фінансового плану підприємства або порушення порядку здійснення витрат суб’єктами
господарювання державного сектора економіки. Але непередбачено припинення контракту
саме за невиконання показників ефективності
прибутку чи виконання фінансового звіту підприємства.
Крім того, підпунктом «а» пункту 26 Типової
форми контракту передбачено звільнення в
разі систематичного невиконання керівником
без поважних причин обов’язків, покладених
на нього контрактом.
Зазначимо, що Типова форма контракту
завжди є зразком, який може бути розширено
чи змінено, але він не має суперечити типовій
формі та законодавству України.
З тексту постанови зрозуміло, що конт
рактом з керівником ДП було передбачено
звільнення в разі систематичного невиконання
без поважних причин квартального та річного
фінансових планів підприємства та показників
контракту. При цьому Верховний Суд України
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наголосив, що така підстава звільнення передбачає необхідність поєднання всіх трьох підстав — невиконання квартального фінансового
плану підприємства, річного фінансового плану
підприємства, показників контракту, оскільки
в тексті контракту вжито сполучник «та». Тож
невиконання лише квартального плану за I та II
квартал 2015 р. не є підставою для звільнення.
Отже, в разі дострокового припинення конт
рактної форми трудового договору слід уважно
вивчати не лише відповідні норми законодавства, а й звертати увагу на правильне вживання
службових частин мови, зокрема сполучників,
у тексті контракту. Тож за наслідками судового
спору, розглянутого вище, роботодавець буде
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зобов’язаний не лише поновити на роботі незаконно звільненого працівника, а й сплатити
йому кошти за весь час вимушеного прогулу.
Зауважимо також, що не лише юристи, а й
суд першої інстанції часто припускаються помилок, вважаючи незаконним звільнення згідно
з пунктом 8 статті 36 КЗпП, тобто з підстав, передбачених контрактом, без згоди профспілки.
Тож звертаємо увагу, що згода профспілки на
припинення трудових відносин необхідна лише
в разі звільнення з ініціативи власника, тобто
на підставі статей 40 та 41 КЗпП.
Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»
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бухгалтер-експерт

Програми для подання

звітності кадровиком

Зазвичай кадровики складають або беруть участь у складанні певних звітів.
Як правило, окремою програмою для подання звітності вони не користуються, а застосовують бухгалтерські сервіси. Тому в статті розглянемо, як створити й подати повідомлення про прийняття працівника на роботу безкоштовно за допомогою електронного кабінету платника податків або ж платно — за
допомогою однієї з програм подання звітності та які при цьому виникають
особливості. Також звернемо увагу на те, чи можна й іншу звітність, зокрема
до служби зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів, подати за допомогою цих програм

Повідомлення про прийняття
працівника на роботу
На виконання вимог законодавства про працю
(зокрема, частини третьої ст. 24 КЗпП) до
територіальних органів Державної фіскаль
ної служби України (далі — ДФСУ) за місцем
обліку роботодавця як платника єдиного вне
ску подається повідомлення про прийняття
працівника на роботу, форму якого наведено
в додатку до постанови КМУ «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі
та її територіальним органам про прийняття
працівника на роботу» від 17 червня 2015 р.
№ 413. Воно подається до початку роботи
працівника за укладеним трудовим договором
одним із трьох способів:
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 на паперових носіях, у разі якщо трудові
договори укладено не більше ніж із п’ятьма
особами;
 на паперових носіях, але разом з копією
в електронній формі (якщо трудові договори
укладено більше ніж із п’ятьма особами);
 засобами електронного зв’язку, причому
обов’язково з використанням електронного
цифрового підпису відповідальних осіб згідно з
вимогами законодавства у сфері електронного
документообігу та електронного підпису.
Отже, в разі подання повідомлення двома
першими способами доведеться відвідати
орган ДФСУ особисто, а якщо скористаєтеся
третім — можна подати повідомлення за допо
могою відповідного програмного забезпечення
не залишаючи офісу.
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На сьогоднішній день уже повністю реалі
зована функція подання повідомлення шляхом
застосування відомих широкому колу спожива
чів програм для подання звітності, починаючи
з найбільш функціональних і закінчуючи елект
ронним кабінетом роботодавця на сайті ДФСУ.

Електронний кабінет платника
податків
Для подання повідомлення через електрон
ний кабінет спочатку необхідно зайти на
офіційний сайт ДФСУ (http://sfs.gov.ua/) і на
його головній сторінці натиснути на вкладку
«Електронний кабінет» (https://cabinet.sfs.gov.
ua/). Потрапляємо на головну сторінку елект
ронного кабінету й у правому верхньому куті
натискаємо на «Вхід», у полі «Оберіть АЦСК»
з наведеного списку обираємо акредитований
центр сертифікації ключів (АЦСК), який видав
роботодавцю ключі електронного цифрово
го підпису (ЕЦП), обираємо особистий ключ

ЕЦП з відповідної папки ПК (чи іншого носія
інформації), вводимо пароль захисту ключа та
натискаємо «Зчитати» (рисунок 1).
Після того як з’явиться інформація, наприк
лад, такого змісту:
Ключ успішно завантажено
Власник: Іванов Геннадій Олегович (2943019888).
ЦСК: АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів
«Україна»
Серійний номер: 7B9CBF06000000000000000000000
00000000001 23.08.2017-22.08.2019.
Організація : ТОВ «Медіа» (41553910)

натискаємо на кнопку «Увійти» й заходимо до
закритої частини особистого електронного
кабінету роботодавця.
Далі в меню електронного кабінету потрібно
обрати вікно «Введення звітності». Воно надає
користувачу можливість створювати, реда
гувати, підписувати та надсилати податкову,
пенсійну та статистичну звітність до органів
ДФСУ.
Рисунок 1

№ 4 (135) квітень 2018

29

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Верхня панель навігації у вікні «Введення
звітності» має відповідні функції: «Створити
запит», «Вилучити», «Оновити», можна також
обрати рік, період (тобто відповідний місяць
року). Крім того, є можливість обрати тип
форми — всі звіти відразу (вибравши «Всі»),
а можна обмежити звітність за типами:
J01 Прибуток; J02 ПДВ та Акцизний збір;
J03 Місцеві платежі; J05 Інші платежі; J06
Ресурсні платежі; J07 Валютні платежі; J08
Рентні платежі; J09 Фінансова звітність; J11
Регіональні звіти; J12 Податкова накладна
та реєстр; J13 Запити; J14 Відповіді, довід
ки та повідомлення; J30 Єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування; S01 Фінансова звітність; S02
Фінансова звітність, довідки; S13 Фінансова
звітність, запити.
Тобто верхня панель навігації вікна
«Введення звітності» дає змогу створити та
вилучити звіт. Наприклад, працівники при
ступають до роботи 27 лютого 2018 р. згідно
з наказом від 26 лютого 2018 р. У такому

разі повідомлення потрібно подати 26 люто
го 2018 р. Обираємо на верхній панелі вікна
«Введення звітності» рік — 2018, період —
лютий, тип форми — «J30 Єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне стра
хування» та натискаємо «Створити запит».
Висвітяться доступні звіти, в т. ч. повiдомлення
про прийняття працiвника на роботу.
Натискаємо на цей звіт і переходимо до його
створення (рисунок 2).
Як бачимо, в полях «Регіон» та «Район»
можна обрати відповідний територіальний
орган ДФСУ, до якого подається повідомлення
(за замовчуванням встановлено орган ДФСУ
за місцем основної реєстрації роботодавця).
Натискаємо на кнопку «Створити», після чого
з’являється бланк повідомлення для заповне
ння.
Звертаємо увагу, що деяка інформація
заповнюється у формі повідомлення авто
матично, в т. ч. за даними ДФСУ про плат
ника податків, які містяться в електронному
кабінеті.
Рисунок 2
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Зокрема, номер аркуша повідомлення, код
згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер обліко
вої картки платника податків або серія та номер
паспорта), найменування/прізвище, ім’я та по
батькові страхувальника, тип (початкове), дані
керівника та головного бухгалтера. При цьому
окрім коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного
номера облікової картки платника податків
або серії та номера паспорта) інші дані у формі
повідомлення можна редагувати. Наприклад,
встановити тип форми — «скасовуюче» тощо.
Дата формування повідомлення страху
вальником-роботодавцем також заповнюється
автоматично. За замовчуванням — це дата того
дня, коли створюється повідомлення. У прик
ладі, що розглядається, це 26 лютого 2018 р.
Утім, і її можна змінити, обравши необхідну
роботодавцю*.
Над бланком повідомлення є поля з пев
ним функціоналом, запропонованим ДФСУ,
зокрема:
 «Зберегти чернетку» — шляхом натис
кання на це поле можна зберегти частково
або повністю заповнений звіт тут же у вікні
«Введення звітності», а потім повернутися до
його заповнення чи редагування через деякий
час;
 «Перевірка» — дає змогу перевірити звіт.
Якщо все правильно, висвічується «Помилок
немає»;
 «Скачати» — це поле дає можливість
скачати звіт у xml-форматі на ПК;
 «Завантажити» — шляхом натискання на
це поле можна завантажити звіт у xml-форматі
з ПК;
 «Підписати та надіслати» — натиснувши
на згадане поле знову обираємо АЦСК, який
видав роботодавцю ключі ЕЦП, з наведено
го тут же списку, обираємо особистий ключ
ЕЦП (наприклад, спочатку «Підпис документа
* Однак слід пам'ятати, що навіть у разі зміни дати, вчасно пода
ним буде вважатися повідомлення, надіслане до початку робо
ти працівника.
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керівником», а потім — «Підпис документа
печаткою») з відповідної папки ПК (іншого
носія інформації), вводимо пароль захисту
ключа та натискаємо «Зчитати» та «Підпис»).
Звіт подається автоматично після введення
всіх підписів.
У разі неможливості скачати звіт у xmlформаті (приміром, з іншої програми подання
звітності) табличну частину повідомлення дове
деться заповнювати вручну. Під час натискання
правою кнопкою миші на «Порядковий номер»
бланку повідомлення висвітиться функціонал,
наведений на рисунку 3.
З його допомогою можна, зокрема, в бланку
повідомлення редагувати рядки (змінювати ту
чи іншу інформацію рядка), додавати нові (за
новими працівниками) чи видаляти помилкові.
Після заповнення бланка повідомлення
натискаємо «Зберегти чернетку», відкриваємо
її, натискаємо «Перевірка» і в разі відсутності
помилок натискаємо «Підписати та надіслати».
У вікні «Введення звітності» висвітиться подане
повідомлення, а під ним, у разі натискання на
кнопку «Розгорнути», відповіді ДФСУ:
 відповідь 1 — квитанція 1, результат
обробки за якою в разі вдалого подання може
бути таким: «Документ збережено на централь
ному рівні…»;
 відповідь 2 — квитанція 1, результат
обробки за якою в разі вдалого подання може
бути таким: «Прийнято пакет…».
Подане повідомлення, відповідь 1 та 2 збе
рігаються в електронному кабінеті постійно, їх
можна скачати у xml-форматі на ПК натиснувши
на кнопку «Скачати» (рисунок 4).
Підсумовуючи викладе вище зазначимо,
що серед плюсів подання повідомлення через
електронний кабінет можна навести такі:
 електронний кабінет дає змогу створити та
подати звіт (у даному випадку повідомлення) без
особливих зусиль. Кадровику лише потрібно мати
доступ до ключів ЕЦП та паролю захисту ключа;
 програма є безкоштовною, тож кадровик
може в ній працювати постійно. Інші ж прог
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Рисунок 3

Рисунок 4
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рами для подання звітності надають лише
певний тестовий безкоштовний доступ до
свого продукту;
 є можливість як завантажувати створений
звіт (наприклад, створений в іншій програмі для
подання звітності), так і скачувати створений або
вже поданий звіт разом з квитанціями (наприклад,
для наступного завантаження в єдину на підпри
ємстві програму для подання звітності). Особливо
це зручно в тому разі, якщо певна програма для
подання звітності використовується переважно
для бухгалтерських цілей, і кадровик має мож
ливість виконувати свою роботу незалежно від
завантаженості роботою бухгалтерії;
 звіти можна роздрукувати, зберегти в
pdf-форматі та мати підтвердження подання
ще й на ПК (іншому носії інформації).
Проте існують і певні недоліки, серед яких
слід виокремити, на наш погляд, такі ключові:
 не всі кадровики мають доступ до ключів
ЕЦП та пароля захисту ключа. Тому навіть увій
ти до закритої частини електронного кабінету
вони не можуть. На відміну від інших програм
для подання звітності, що мають розмежуван
ня: паролі входу в програму — це одне, а ЕЦП
документів — інше. Тобто за допомогою інших
програм подання звітності кадровик має змогу
входити та створювати необхідні звіти, а пода
вати їх, наприклад, будуть працівники, які мають
зазначений доступ (зокрема, головний бухгалтер,
бухгалтер тощо);
 звіт (у даному випадку повідомлення)
після введення всіх ЕЦП подається автоматично
до ДФСУ. Це незручно, адже інколи виникає
потреба створити та підписати звіти (так би
мовити повністю підготувати до подання),
узгодити їх зміст із керівництвом або іншими
службами, а потім, залежно від результатів
узгодження, або подати підписані звіти, або ж
видалити та створити нові, правильні. В елект
ронному кабінеті це не вдасться зробити.
До речі, подавши неправильне повідомлен
ня (є квитанція № 1 та 2), можна відразу його
скачати в xml-форматі, знову завантажити
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у вікно «Введення звітності» електронного
кабінету, вказати тип «Скасовуюче», підписати
та подати друге повідомлення. Таким чином,
шляхом подання скасовуючого повідомлення
виправляється помилковий звіт;
 постійно працювати в електронному кабі
неті й не виходити з нього не вийде. Через деякий
час з’явиться інформація, що час сесії вичерпано,
і доведеться знову заходити до закритої частини
кабінету та повторно вводити при цьому осо
бисті ключі ЕЦП і пароль захисту ключів. Тому
рекомендуємо через певний час заповнення звіту
натискати на поле «Зберегти чернетку», щоб
зберегти вже введені дані;
 табличну частину повідомлення дове
деться заповнювати вручну (якщо немає іншої
програми, звідки можна скачати звіт у xmlформаті та завантажити його до електронного
кабінету). Автоматичне заповнення за іденти
фікаційним (податковим) номером або П. І. Б.
відсутнє, що незручно, особливо якщо при
ймається на роботу відразу кілька працівників.

Програма M.Е.Doc
Натиснувши на ярлик програми, увівши пароль
входу підприємства (або без нього, якщо він не
встановлений підприємством), відразу потрап
ляємо на головну сторінку програми M.Е.Doc.
Наступні дії опишемо покроково:
 крок 1: відкриваємо розділ «Звітність»,
підрозділ «Реєстр звітів». Натискаємо на вклад
ку «Налаштування комплектності бланків».
З’явиться форма, наведена на рисунку 5.
Далі потрібно відкрити бланки з розді
лу «Державна фіскальна служба», підрозділу
«Інше», де й міститься повідомлення про прий
няття працівника на роботу. Обираємо його
шляхом проставлення позначки у відповідному
полі та натискаємо «Зберегти» (рисунок 6).
Після цього знову опиняємося на сторінці
розділу «Звітність» підрозділу «Реєстр звітів».
Бланк повідомлення доступний для створення
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Рисунок 5

звіту. Наступний раз налаштовувати комплект
бланків не потрібно (лише якщо зміниться
форма);
 крок 2: у розділі «Звітність» підрозділу
«Реєстр звітів» обираємо період (лютий 2018) і
вгорі на панелі навігації натискаємо «Файл» →
«Створити звіт». З’явиться форма, наведена на
рисунку 7.
Далі потрібно відкрити звіти з розділу «Дер
жавна фіскальна служба» підрозділу «Інше»
(рисунок 8).
Обираємо бланк повідомлення про прий
няття працівника на роботу та натискаємо на
кнопку «Створити». З’явиться форма повідом
лення. Угорі на панелі навігації натискаємо
«Зберегти» і заповнюємо цей звіт. Повідо
млення, з яким ми працюємо і заповнює
мо, доступне в розділі «Звітність» підрозділу
«Реєстр звітів»;
 крок 3: у розділі «Звітність» підрозді
лу «Реєстр звітів» (період — лютий 2018 р.)
працюємо зі збереженим повідомленням. Від
криваємо його та заповнюємо.
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Основна інформація заповнюється у формі
повідомлення автоматично, в т. ч. за даними, які
містяться в програмі M.Е.Doc (головна сторінка
програми → «Довідники» → «Картка підпри
ємства»). Зокрема, автоматично наводиться
під час відкриття в повідомленні код згідно
з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта), найменування/прізвище, ім’я та
по батькові страхувальника, тип (початкове),
дані керівника та головного бухгалтера, дата
формування.
Дані про працівника (ідентифікаційний
(податковий) номер та П. І. Б.) у табличну
частину повідомлення можна ввести вручну
або ж автоматично, натиснувши на відповідну
клітинку в таблиці повідомлення за відповід
ним рядком та обравши працівника зі списку
«Співробітники». Відповідно дані про працівника
попередньо потрібно внести до цього списку
(головна сторінка програми → «Довідники» →
«Співробітники»), що знадобиться роботодавцю
і під час заповнення інших звітів (у т. ч. форми
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Рисунок 6

Рисунок 7
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Рисунок 8

№ 1ДФ, звітності з єдиного соціального внеску
тощо). Додаємо номер та дату наказу про при
йняття на роботу, а також дату початку роботи.
Угорі на панелі навігації натискаємо «Зберегти».
Звіт готовий.
Додавати або видаляти рядки в повідомленні
дуже просто: потрібно біля таблиці натисну
ти «+» або «–». У разі закриття звіту завжди
з’являється запитання, чи зберігати зміни;
 крок 4: унизу на панелі навігації натискає
мо «Наступні дії» → «Перевірити звіт». Якщо звіт
не містить помилок, на цій же панелі навігації
натискаємо «Передати звіт на підпис». Шлях до
каталогу з ЕЦП прописаний автоматично, тому
роботодавцю потрібно лише вводити пароль
захисту ключа. Готове повідомлення можна наді
слати до ДФСУ («Наступні дії» → «Відправити у
контролюючий орган») або ж відкласти подання
на потім. У разі подання підписаного звіту до
ДФСУ інформація про надсилання, квитанція
№ 1 та 2 з’являться під відкритим бланком
створеного та поданого повідомлення.
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Підсумовуючи зазначене зауважимо, що
програма M.Е.Doc багатофункціональна,
оскільки:
 дає змогу створити та подати звіт (в дано
му випадку повідомлення) без значних зусиль.
Кадровику необов’язково мати доступ до ключів
ЕЦП та пароля захисту ключа. Йому можуть від
крити програму для створення повідомлення
(або ж кадровик може мати пароль входу до
програми M.Е.Doc), щоб працювати в ній вільно,
а звіт може подати уповноважена особа, яка має
доступ до пароля захисту ключів ЕЦП;
 існує можливість імпортувати створений
звіт. Наприклад, звіт, створений кадровиком
в іншій програмі для подання звітності, в т. ч.
електронному кабінеті, скачується в певну
папку ПК, а потім імпортується уповноваженою
особою до програми M.Е.Doc, підписується та
подається. Таким чином, усі звіти зберігаються
в єдиній на підприємстві програмі для подання
звітності. Це зручно в тому випадку, якщо про
грама M.Е.Doc використовується постійно для
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Вимоги законодавства щодо форми подання деяких звітів
Найменування
звіту
1

Посилання
Нормативно-правовий акт

Вимога щодо подання

2

3

Примітка
4

Звітність до Державної служби зайнятості
Інформація про
зайнятість і працевлаштування
громадян, що
мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік

п. 2.5 Порядку надання ро- Щороку не пізніше 1 лютого
ботодавцями державній після звітного року. Подається
службі зайнятості інформа- до центру зайнятості
ції про зайнятість та працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом
Міністерства соціальної політики України від 16 травня
2013 р. № 271

Цей звіт ще називають річним звітом за квотою 5 %. Він подається
підприємствами з чисельністю
штатних працівників понад 20
осіб — регіональному чи базовому
центру зайнятості, його філіям (за
наявності) незалежно від місцезнаходження

Форма № 3-ПН
«Інформація про
попит на робочу
силу (вакансії)»

п. 5 Порядку подання форми
звітності № 3-ПН «Інформація
про попит на робочу силу
(вакансії)», затвердженого
наказом Міністерства соціальної політики України від 31
травня 2013 р. № 316

Подається за наявності у роботодавця попиту на робочу
силу (вакансії) не пізніше ніж
через три робочих дні з дати
відкриття вакансії

Заповнюється за наявності вакансії
та подається юридичними особами
та фізичними особами — підприємцями, які використовують працю
найманих працівників (незалежно
від місцезнаходження), районним,
міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості*

Форма № 4-ПН
«Інформація
про заплановане
масове вивільнення працівників
у зв’язку із змінами в організації
виробництва і
праці»

п. 3 Порядку подання форми
звітності № 4-ПН «Інформація
про заплановане масове
вивільнення працівників у
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці»,
затвердженого наказом
Міністерства соціальної політики України від 31 травня
2013 р. № 317

Подається підприємствами
(установами, організаціями)
не пізніше ніж за два місяці
до вивільнення працівників

Подається до територіального органу Державної служби зайнятості
України у місті Києві, районі, місті,
районі в місті за місцем реєстрації
роботодавця як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

Звітність до Фонду соціального захисту інвалідів
Форма № 10-ПІ
«Звіт про зайня
тість і працевлаш
тування інвалідів»
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п. 2.1 Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ
(річна) «Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів», затвердженої наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від
10 лютого 2007 р. № 42

Звіт складається роботодавцями щороку і до 1 березня,
наступного після звітного
періоду, подається або надсилається рекомендованим листом за місцем їх державної
реєстрації відділенню Фонду
соціального захисту інвалідів

Подають підприємства (установи
і організації), у т. ч. підприємства
громадських організацій інвалідів,
фізичні особи, які використовують
найману працю, в яких працює за
основним місцем роботи від 8 і
більше осіб — відділенню Фонду
соціального захисту інвалідів за
місцем їх реєстрації
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бухгалтерських цілей, і кадровик має можли
вість виконувати свою роботу незалежно від
завантаженості бухгалтерії;
 створене повідомлення можна експор
тувати, роздрукувати, зберегти у pdf-форматі;
 програма не містить обмежень щодо часу
роботи в ній. Закриваючи програму можна ство
рити копію програми поточного підприємства
(в т. ч. на альтернативному носії інформації).
Якщо з будь-яких причин програма M.Е.Doc
пошкодиться, можна знову скачати базову її
версію з офіційного сайту, встановити на ПК та
завантажити в неї копію програми поточного
підприємства з усіма звітами;
 розробники програми пропонують варі
ант з одночасною роботою в ній кількох корис
тувачів.
До недоліків програми можна віднести не її
технічні можливості, а лише її високу вартість.
Утім, для кадровика це не має зазвичай жодного
значення, адже вибір програми та її функціо
нал переважно необхідний бухгалтерії. Якщо
ж підприємству для роботи потрібна саме ця
програма, кадровик теж може нею скориста
тися. Утім, альтернативою можуть бути інші
програми для подання звітності, які містять
бланк повідомлення (зокрема, iFin, «Соната»,
«Арт-Звіт» тощо). Алгоритм роботи в основ
ному і в цих програмах один і той же (знайти
бланк повідомлення, зберегти, заповнити, під
* У листі Мінсоцполітики України від 25 травня 2017 р.
№ 420/0/126-17/243 прямо зазначається, що на сьогодні ще не
реалізована можливість подання електронної звітності за фор
мою № 3-ПН, у т. ч. через електронний кабінет роботодавця з
накладанням електронного цифрового підпису.
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писати та подати), лише їх функціонал зазвичай
різний.

Інша кадрова звітність
Кадровик не лише заповнює звіти, а й у бага
тьох випадках подає їх, наприклад, до служби
зайнятості, Фонду соціального захисту інвалі
дів тощо. Розглянемо, які вимоги передбачені
чинним законодавством до форми подання
деяких звітів, що стосуються роботи відділу
кадрів (таблиця).
Як бачимо, нормативно-правовими актами,
що регламентують подання вказаних звітів,
прямо не передбачено надсилати їх засобами
електронного зв’язку з використанням електро
нного цифрового підпису відповідальних осіб
згідно з вимогами законодавства у сфері елект
ронного документообігу та електронного під
пису. Тобто за замовчуванням та й на практиці
вказані форми звітності потрібно подавати в
паперовому вигляді особисто (форму № 10-ПІ
можна ще надіслати поштою).
Не знайдемо ми цих звітів, зокрема, і у
програмі M.E.Doc, iFin та інших. На відміну від
деякої звітності, що подається до Державної
служби статистики України. Наприклад, форми
№ 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна) та № 1-ПВ
(умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про
умови праці, пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці» наявні та доступні
до складання, зокрема, в програмах M.E.Doc та
iFin. Тож їх можна подати засобами електрон
ного зв’язку з використанням ЕЦП. 
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Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Застосовуємо «штатну»

термінологію та документи
правильно
Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:

 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений прото
колом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22 листопада 2015 р. № 7
(далі — Збірник № 7);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП);
 нормативно-правові акти (далі — НПА).

К

адровики добре знайомі з таким важ
ливим для кожного підприємства ор
ганізаційним документом, як штатний
розпис. При цьому не всі з них мали
справу з таким спорідненим йому документом,
як, наприклад, структура та штатна чисельність,
оскільки на багатьох підприємствах, насампе
ред невеликих, він може й не застосовуватися.
Крім того, у деяких кадровиків можуть вини
кати труднощі із розумінням терміна «штат»
та інших похідних від нього термінів, які часто
застосовуються в різних НПА сфери праці та
кадрового діловодства. Тож щоб допомогти
кадровикам у таких випадках, розглянемо від
повідну термінологію та документи детальніше.
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Термін «штат»
Передусім зауважимо, що визначення термі
на «штат» міститися у деяких НПА відомчого
характеру та/або певних сфер діяльності. На
приклад, у наказі Служби безпеки України «Про
затвердження Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю» від 12 серпня 2005 р. № 440
міститься визначення терміна «штат військової
частини», згідно з яким штат військової частини — це відомчий нормативний документ, що
визначає її склад, організаційну структуру, чи
сельність особового складу і кількість основного
озброєння та військової техніки. Штат військової
частини може мати індекси мирного та воєнного
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часу, які визначають структурні та чисельні осо
бливості утримання особового складу, озброєння
та військової техніки військової частини. Військові
частини, які передбачено утримувати лише в
мирний чи у воєнний час, можуть мати індекси
штатів лише мирного або лише воєнного часу.
Визначення терміна «штат» міститься і в тлу
мачних словниках. Наприклад, згідно з тлума
ченням, наданим у Словнику української мови в
11 томах, штат — це:
 постійний, встановлений склад співробіт
ників на якому-небудь підприємстві чи в установі;
 документ, який визначає склад співробітни
ків якої-небудь установи із зазначенням їх посад
та посадових окладів.
Широко вживається й похідне від нього слово
«штатний», наприклад: штатний працівник — це
працівник, який перебуває у штаті підприємства.
Міститься воно і в назвах відповідних документів,
наприклад: штатний розпис, штатно-посадова
книга, структура і штатна чисельність тощо.
Крім того, оскільки терміни «штат працівни
ків» та «чисельність працівників» часто плутають,
Міністерство праці та соціальної політики України
у своєму листі від 7 квітня 2011 р. № 114/06/18711 навело їх визначення. Зокрема, в документі
зазначено, що:
 штат працівників — це сукупність посад,
встановлених штатним розписом підприємства;
 чисельність працівників — це списочний
склад працюючих, і скорочення чисельності
працівників передбачає зменшення їх кількості.
Також фахівці відомства наголосили, що
скорочення чисельності та скорочення штату —
поняття не тотожні, і зауважили, що скорочення
штату — це зміна штатного розпису за рахунок
ліквідації певних посад або зменшення кількості
штатних одиниць за певними посадами.

Штатний розпис
Визначення терміна «штатний розпис» наведено в
Збірнику № 7, згідно з яким штатний розпис — це
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організаційний документ, у якому визначається
перелік посад (професій), кількість штатних оди
ниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат
за умови, що останні передбачені системою оплати
праці й мають постійний характер (наприклад, за
ранг державного службовця, науковий ступінь,
вчене звання, вислугу років, роботу в нічний час
тощо). Відповідно до частини третьої статті 64
ГКУ підприємства (юридичні особи) мають право
самостійно визначати свій штатний розпис.
З наведеного випливає, що штатний роз
пис — це завжди документ, тоді як під терміном
«штат» можна розуміти і документ, і працівників
підприємства.
Цікаво, що раніше замість терміна «штатний
розпис» інколи використовувався синонімічний,
але помилковий термін «штатний розклад».
Зокрема, в Державному класифікаторі управлін
ської документації ДК 010-98, затвердженому
наказом Держстандарту України від 31 грудня
1998 р. № 1024, серед організаційно-розпо
рядчих документів згадано й штатний розклад.
І лише у 2014 р. Зміною № 1 до згаданого кла
сифікатора ДК 010-98, затвердженою наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 28 липня 2014 р. № 886, «штатний
розклад» було замінено на «штатний розпис».

Штатна одиниця
У штатних розписах, як правило, використову
ється такий термін, як «штатна одиниця», проте
його визначення НПА не містять. Разом з цим
на основі аналізу деяких НПА, а також окремих
словників можна зробити висновок, що штатна
одиниця — це посадова чи робоча одиниця (або
фактично окреме робоче місце на підприємстві
для одного працівника), передбачена штатним
розписом. Або інакше кажучи, штатні одиниці —
це кількість умовних постійних працівників, які
мають працювати на підприємстві на певних
посадах відповідно до штатного розпису. Часто
загальна фактична кількість працівників під
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приємства може бути меншою, ніж загальна
кількість штатних одиниць у штатному розписі.
Наприклад, на посаді економіста може працю
вати п’ять фахівців, тоді як у штатному розписі
для цієї посади може бути передбачено шість
штатних одиниць (робочих місць). Тобто в цьому
випадку одна посада економіста (або фактично
одна штатна одиниця) буде вакантною. Кількість
працівників підприємства може відрізнятися
від кількості штатних одиниць, адже на ньому
можуть працювати ще й позаштатні працівники.
Залежно від потреб підприємства в його
штатному розписі для окремої посади може
бути передбачено, наприклад, 2,5, 0,5, 0,25
тощо штатних одиниць. Це означає, що, при
міром, працівник, прийнятий на роботу на 0,5
штатної одиниці, працює 50 % робочого часу
та одержує половину повного окладу, передба
ченого для цієї посади відповідно до штатного
розпису. Часто на посадах з неповним робочим
днем працюють працівники-сумісники.

Структура і штатна чисельність
Перед тим як розробити штатний розпис, під
приємству слід визначити, серед іншого, які саме
структурні підрозділи функціонують на підпри
ємстві, а також які посади та в якій кількості в
них передбачені. Тому розробці штатного роз
пису часто передує розробка такого документа,
як структура і штатна чисельність (додаток 1).
Згідно з визначенням, що міститься у Збірнику
№ 7, структура і штатна чисельність — це ор
ганізаційний документ, у якому визначається пе
релік структурних підрозділів юридичної особи,
посад та відомості про кількість штатних одиниць.
Відповідно до частини третьої статті 64 ГКУ юри
дичні особи мають право самостійно визначати
свою організаційну структуру та встановлювати
чисельність працівників.
Під час визначення найменувань посад (про
фесій) у структурі та штатній чисельності слід
обов’язково дотримуватися вимог КП, а в разі
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встановлення штатної чисельності варто ко
ристуватися рекомендованими Міністерством
соціальної політики України нормативами, зок
рема такими*:
 Міжгалузеві норми чисельності, норми
обслуговування та норми часу для працівни
ків, зайнятих обслуговуванням основного та
допоміжного виробництва, затверджені нака
зом Міністерства праці та соціальної політики
України від 14 листопада 2005 р. № 374;
 Міжгалузеві нормативи чисельності пра
цівників, зайнятих добором, розстановкою,
підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)
та обліком кадрів, затверджені наказом Мініс
терства праці та соціальної політики України
від 18 грудня 2003 р. № 341;
 Міжгалузеві норми чисельності праців
ників юридичної служби, затверджені наказом
Міністерства праці та соціальної політики Укра
їни від 11 травня 2004 р. № 108 тощо.
На підприємствах окремих галузей бюджет
ної сфери слід користуватися відповідними
відомчими нормативами, наприклад, Типовими
штатними нормативами загальноосвітніх на
вчальних закладів, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 6 грудня
2010 р. № 1205, тощо.

Штатно-посадова книга
Штатний розпис є основою для розроблення
окремих документів на підприємстві, які тісно
з ним пов’язані, наприклад, штатно-посадової
книги, яка є робочим обліковим документом,
що заповнюється в міру прийняття, звільнення
або переведення на іншу роботу працівників
підприємства відповідно до штатного розпису
(додаток 2).
* Деякі збірники були видані лише у паперовому вигляді колиш
нім Центром продуктивності Мінпраці та соцполітики України у
м. Краматорську або іншими видавництвами і можуть бути від
сутніми в електронному вигляді.
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Додаток 1
Приклад заповнення структури та штатної чисельності підприємства
(витяг)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Сучасна лікарня»
Бобров В. Г. Бобров
02.10.2017
Структура і штатна чисельність на 2018 рік
ТОВ «Сучасна лікарня»
№ з/п

Структурні підрозділи та посади

Адміністрація
1
Директор
2
Головний лікар
3
Заступник головного лікаря
4
Головна медична сестра
Бухгалтерія
5
Головний бухгалтер
6
Бухгалтер
7
Касир
Приймальне відділення
8
Завідувач відділення
9
Лікар
10
Сестра медична
<…>
<…>
Усього
Головний лікар
Головний бухгалтер
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Кількість штатних
одиниць
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
2
<…>
52

Власенко			
Гмиря			

С. С. Власенко
Р. П. Гмиря
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Розділи штатно-посадової книги мають
відповідати назвам структурних підрозділів
підприємства за штатним розписом або за
функціональним принципом у разі відсутності
структурних підрозділів (керівництво, вироб
ництво, збут, складське господарство, пере
везення тощо). При цьому кожний розділ має
розпочинатися з нового розвороту, а наприкінці
його має бути вільне місце для продовження
записів у разі внесення змін до штатного роз
пису протягом року. Записи про прийняття
на роботу, звільнення, переведення вносяться
одразу після видання відповідного наказу.
Оскільки штатно-посадова книга є докумен
том оперативного реагування, відомості до неї

стосовно конкретних працівників (окрім назв
структурних підрозділів і посад) записують
олівцем. Після звільнення працівника з роботи
чи переведення його на іншу посаду відомості
про нього витирають і згодом записують на
цьому ж місці відомості про нового працівника.
Якщо посада вакантна, то графи щодо осо
бистих даних працівника не заповнюються. За
допомогою штатно-посадової книги зручно за
повнювати певні форми встановленої звітності,
зокрема про зайнятість, наявність вакансій,
працевлаштування інвалідів, а також готувати
проекти відповідних кадрових рішень (про
прийняття на роботу, встановлення надбавок,
внесення записів до трудових книжок тощо).

Додаток 2
Приклад штатно-посадової книги
Штатно-посадова книга
ТОВ «Перевізник»
Кваліфікація
Освіта
(звання)
Назва
Прізвище,
(коли і
та спеці№
Посадо- Надбавки,
Дата напосади
ім’я, по
який зак альність
з/п
вий оклад доплати
родження
(професії)
батькові
лад за- відповідкінчив) но до документа
про освіту
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Дата та
№ наказів
про прий
няття на
роботу,
переведення,
звільнення
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Штатно-посадову книгу для зручності мож
на вести і в електронному вигляді з наступним
її роздрукуванням за необхідності.

Працівники, кадри, персонал чи
співробітники?
Замість поняття «штатні працівники підпри
ємства» або просто «працівники підприємства»
у різних методичних матеріалах та профільній
літературі можуть вживатися і такі синонімічні
поняття, як «співробітники», «персонал», «кад
ри», «трудовий колектив», «людські ресурси»
тощо.
Іноді деякі фахівці з управління персоналом
та науковці в теоретичних працях розмежову
ють зазначені поняття та наводять «докази»
щодо відмінностей у їх змісті. Але на практиці
між ними фактично немає різниці, і їх застосу
вання залежить від конкретного випадку, який
може регулюватися окремим НПА, в якому
буде вжито той чи інший термін. Існують і певні
традиції стосовно використання відповідних
термінів і понять, які також можуть змінюва
тися з плином часу.
Наприклад, за часів СРСР найчастіше за
стосовувалися такі терміни, як «кадри» або
«працівники» підприємства. Згодом все час
тіше почав використовуватися термін «пер
сонал», внаслідок чого на багатьох підпри
ємствах назву відділу кадрів було змінено на
відділ (управління) по роботі з персоналом.
Сьогодні ж все більшої популярності набу
ває заміна поняття «персонал» на «людські
ресурси» або навіть на «людський капітал» чи
«людський потенціал». Відповідно і керівники
та фахівці відділів з управління персоналом
підприємств все частіше стають новомод
ними HR-директорами (менеджерами)/HRфахівцями (HR — абревіатура від англ. Human
Resourсe — людські ресурси).
Такі зміни виникають, як правило, під впли
вом певних тенденцій в англомовних країнах,
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насамперед у США. Наприклад, внаслідок
проведених у США досліджень професійнокласифікаційної сфери у класифікаційних стан
дартах службовців федерального уряду США
назви відповідних професійних категорій та
стандартів, наприклад GS-0201 «Серія з ме
неджменту персоналу» (Personnel Management
Series), було змінено на назви «Серії з менедж
менту людських ресурсів» (Human Resources
Management Series).
У той же час у Словнику професійних назв
робіт США назва посади «Менеджер з людських
ресурсів» наводиться як альтернативна до
основної назви «Менеджер з персоналу», тобто
для цих двох найменувань посад у словнику на
водиться одна кваліфікаційна характеристика
(опис посади). Тому й дискусії між деякими
фахівцями щодо різниці, наприклад, між мене
джерами з персоналу та менеджерами з люд
ських ресурсів мають переважно теоретичне,
ніж практичне значення.

Штатна кількість чи штатна
чисельність?
Як зазначалося вище, не всі терміни, що за
стосовуються в кадровому діловодстві, чітко
визначені та унормовані чинним законодав
ством. Це стосується й терміна «штатна чи
сельність». Зокрема, в кадровому діловодстві,
відповідних НПА, профільній літературі, а та
кож у розмовній мові трапляються різні варіації
словосполучень із застосуванням термінів «чи
сельність» та «кількість». Раніше у практичній
діяльності кадровики часто використовували
термін «кадрова чисельність», проте сьогодні
його можна лише інколи почути в розмовній
мові і він майже не застосовується в офіційній
кадровій документації.
Замість нього у відповідних випадках наба
гато частіше вживають такі синонімічні поняття,
як «штатна кількість» або «штатна чисельність»,
які означають загальну чисельність працівників
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підприємства, але термін «штатна кількість»
зустрічається лише в окремих застарілих НПА
переважно відомчого характеру. Наприклад, він
вжитий у додатку 1 до пункту 1.6 Положення
про державну лабораторію ветеринарно-сані
тарної експертизи на ринку, затвердженого на
казом Державного департаменту ветеринарної
медицини та Міністерства аграрної політики
України від 15 квітня 2002 р. № 16 у такому
контексті: «Орієнтовна штатна кількість
працівників лабораторії встановлюється
залежно від кількості умовних експертиз,
проведених за один робочий день».
Інколи ці терміни можна зустріти в одному
НПА, наприклад, в Інструкції про складання та
подання форми звітності № 1-ДВА (піврічна)
«Звіт (зведений звіт) про результати діяльності
підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої вла
ди, їх територіальних органах та бюджетних
установах, які належать до сфери управління
міністерства, іншого центрального органу ви
конавчої влади, в Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, в обласній, Київській або
Севастопольській міській державній адміні
страції», затвердженій наказом Міністерства
фінансів України від 27 березня 2014 р. № 347.
У згаданій Інструкції наводиться визначен
ня поняття «штатна кількість» — це кількість
працівників, які входять до штату ЦОВВ та
ОДА�. У той же час у її тексті замість «штатної
кількості» часто використовується словоспо
лучення «штатна чисельність». Разом з тим
термін «штатна чисельність» можна зустріти
в набагато більшій кількості НПА, наприклад:
 постанові КМУ «Про упорядкування
структури апарату центральних органів ви
конавчої влади, їх територіальних підрозділів
та місцевих державних адміністрацій» від 12
березня 2005 р. № 179 у такому контексті:
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«Начальники відділів державної виконавчої
служби… управлінь юстиції можуть мати
двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць»;
 Типових штатних нормативах працівників
центру соціально-психологічної реабілітації ді
тей та молоді з функціональними обмеженнями,
затверджених наказом Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту від 6 жовтня
2005 р № 2280 у такому контексті: «Штатна
чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, визначається
адміністрацією кожного закладу в межах фонду
заробітної плати, виходячи з конкретних умов
його функціонування» тощо.
Здебільшого термін «чисельність» вико
ристовується стосовно істот, наприклад, чи
сельність працівників, чисельність населення,
чисельність тварин тощо. Натомість термін
«кількість» може вживатися як щодо істот, так
і стосовно неістот, наприклад: кількість пра
цівників і кількість посад, кількість льотчиків
і кількість літаків тощо. Як приклад вживання
поняття «штатна кількість» до неістот можна
навести Положення про організацію лазнепрального обслуговування осіб, які тримаються
в установах виконання покарань та слідчих
ізоляторах, затверджене наказом Міністерства
юстиції України від 8 червня 2012 р. № 849/5,
де воно вжито в такому контексті: «…штатна
кількість ліжок у закладах охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби
України».
Насамкінець зазначимо, що під час вирішен
ня питання щодо того, який термін слід вжити в
тому чи іншому випадку, потрібно враховувати
мету та контекст (галузь, сферу діяльності)
його застосування та яким НПА регулюється
відповідне питання. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Відповідальність за

неподання звітності у 2018 році
У січневому номері журналу в таблицях ми навели інформацію про подання
звітності підприємствами у 2018 р. Було вказано назви звітів (повідомлення,
відомість, інформація тощо), терміни та форми їх подання, а також надано
рекомендації щодо їх заповнення. Однак в разі неподання згаданої звітності на
керівників підприємств або інших осіб накладається певна відповідальність,
тож у статті розглянемо це питання докладніше

Як і в січневому номері, інформацію щодо відповідальності за неподання звітів, щодо осіб, на
яких вона накладається, та розмірів штрафів викладено в таблицях, наведених далі.

Звіти, що подаються до територіальних органів Державної фіскальної служби України
(за місцем обліку роботодавця як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування), та відповідальність за їх неподання

№
з/п

Назва звіту

Підстави встаВипадки накладенНа кого
новлення відповіня відповідальності
накладається
дальності

1 Повідомлення про За порушення
Абзац 8 частини
прийняття праців- інших вимог трудо- другої статті 265
вого законодавства КЗпП
ника на роботу

Розмір штрафу:
у мінімальній
заробітній
платі

На посадових у розмірі мініосіб підпри- мальної зароємств
бітної плати

у грн
3723
грн*

* Слід звернути увагу, що розмір штрафу змінюватиметься залежно від зміни розміру мінімальної зарплати. Відповідно до
статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 р. № 2246-VIII у 2018 р. мінімальна
місячна заробітна плата становить 3723 грн.
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Звіти, що подаються до територіального органу Державної служби статистики України,
та відповідальність за їх неподання
№
з/п
1

2

3

4

Назва звіту

Випадки накладення
відповідальності

Підстави встаНа кого наклановлення віддається
повідальності

Звіт з праці за
формою № 1-ПВ
(місячна)

l за неподання органам

Частина
перша – друга
статті 1863
Кодексу України
про адміністративні правопорушення від
7 грудня 1984 р.
№ 8073-X
(далі – КУпАП)

Звіт про умови праці,
пільги та компенсації
за роботу зі шкідливими умовами праці
за формою № 1-ПВ
(умови праці)
Звіт про травматизм
на виробництві за
формою № 7-тнв

l за приховування або пере-

Частина третя
статті 1863
КУпАП

За несвоєчасне або неповне
повернення коштів загаль
нообов’язкового державного
соціального страхування,
несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності,
подання недостовірної звітності щодо страхових коштів,
несвоєчасне інформування
Фонду соціального страхування
України про нещасні випадки
на виробництві та професійні
захворювання, що сталися на
підприємстві

Стаття 1654
КУпАП;
стаття 1863
КУпАП ***

державної статистики даних
для проведення державних
статистичних спостережень або
подання їх недостовірними, не
в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи
із запізненням; незабезпечення
Звіт з праці за фор- належного стану первинного
мою № 1-ПВ (квар- обліку;
тальна)

кручення даних державних
статистичних спостережень

На посадових
осіб та громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності

Розмір штрафу:
у нмдг **
l від 10 до

l від 170 до

l від 10 до

l від 170 до

Від 8 до
15 нмдг, а
за повторне
порушення
протягом
одного
року після
накладення
адміністра
тивного стягнення за такі
самі порушення — від 10
до 20 нмдг

Від 136 до
255 грн, а
за повторне
порушення
протягом
одного
року після
накладення
адміністратив
ного стягнення за такі самі
порушення —
від 170 до
340 грн

15 нмдг, а
за повторне
порушення
протягом
одного року
після накладення адміністративного
стягнення —
від 15 до
25 нмдг;

20 нмдг

На посадову
особу підприємства

у грн
255 грн, а
за повторне
порушення
протягом
одного року
після накладення адміністративного
стягнення —
від 255 до
425 грн;

340 грн

** Неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який становить 17 грн.
*** Оскільки цей звіт є також статистичним, про його неподання щодо нещасних випадків або порушення строків його подання посадові особи
підприємства можуть притягуватися також до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 1863 КУпАП.
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Увага!
Частиною другою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067) встановлено відповідальність лише за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу осіб,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, на підприємстві, на якому квота не виконується.
Штраф стягується за кожну необґрунтовану відмову у двократному розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої на момент виявлення порушення.
Тобто відповідальність настане за обов’язкової одночасної наявності таких умов:
 квота на підприємстві не виконується;
 відмова у працевлаштуванні осіб, що мають додаткові гарантії, є необґрунтованою.
Закон № 5067 не містить визначення поняття «необґрунтована відмова», але очевидно, що не можна назвати
необґрунтованою відмову у працевлаштуванні, пов’язану з недостатньою кваліфікацією, професійними або
діловими якостями, станом здоров’я особи тощо. Крім того, особа може власноруч зазначити про свою
відмову від працевлаштування в направленні служби зайнятості, що, звичайно, також не можна поставити
підприємству у провину.

Звіти, що подаються до органів Державної служби зайнятості (районних, міських,
міськрайонних, районних у містах), та відповідальність за їх неподання
№
з/п
1

2

Розмір штрафу:
у
мінімальній
Назва звіту
заробітній
у грн
платі
Пункт 4 статті 53 На суб’єкта гос- Двократний
7446 грн
Інформація про кількість За неподання або
(станом на
працевлаштованих гро- порушення порядку Закону № 5067 подарювання, розмір мінімальної зароякий надає
квітень
мадян суб’єктами госпо- подання відомостей
послуги з посе- бітної плати,
2018 р.)*
дарювання, які надають про працевлаштоваредництва у
встановленої
послуги з посередництва них громадян
працевлашту- на момент
у працевлаштуванні та
ванні
виявлення
здійснюють наймання
порушення
працівників для подальшого виконання ними
роботи в Україні в інших
роботодавців за формою
№ 1-ПА
Не передбачено
—
—
—
—
Інформація про зайнятість і працевлаштування
громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(квота 5 %) ****
Підстави
Випадки накладення встановлення
відповідальності відповідальності

На кого
накладається

**** Уточнення див. на плашці «Увага!».
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3
4

Інформація про попит на
робочу силу (вакансії) за
формою № 3-ПН
Інформація про заплановане масове вивільнення
працівників у зв’язку зі
змінами в організації
виробництва і праці за
формою № 4-ПН

Не передбачено

—

—

Пункт 6 статті 53 На роботодавця
За неподання або
порушення установ- Закону № 5067
леного порядку
подання даних

—

—

Чотирикратний
розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої
на момент
виявлення
порушення

14 892 грн
(станом на
квітень
2018 р.)*

Звіти, що подаються до відділення Фонду соціального захисту інвалідів
(за місцем реєстрації), та відповідальність за їх неподання
№
з/п
1

Підстави встановлення відНазва звіту
повідальності
Звіт про зайня- За невиконання норма- Стаття 20
тість і працевла- тиву робочих місць для Закону України
«Про основи
штування інвалі- працевлаштування
соціальної захидів за формою інвалідів
щеності осіб з
№ 10-ПІ
інвалідністю в
Україні» від 21
березня 1991 р.
№ 875-XII
Випадки накладення
відповідальності

За невиконання норма- Стаття 1881
тиву робочих місць для КУпАП
працевлаштування
інвалідів та неподання
Фонду соціального
захисту інвалідів звіту
за формою № 10-ПІ
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Розмір штрафу:
На кого накладається у відсотках до середньорічної заробітної плати
На роботодавця накладаякщо на підприємстві
ється відповідальність у
працює:
вигляді адміністративнопонад 15
господарських санкцій від 8 до 15
осіб
—
50
%
осіб — 100 %
та пені (винятком є лише
середньорічсередньорічпідприємства, установи,
ної
заробітної
ної заробітної
організації, які повністю
плати
по
підплати по підутримуються за рахунок
приємству
за
приємству за
бюджету)
кожне робоче кожне робоче
місце, не зай місце, не зай
няте особою з няте особою з
інвалідністю інвалідністю
пеня
нараховується в розмірі
120 % річних облікової ставки
Національного банку України,
що діяла на час сплати, за
кожний календарний день
прострочення строку сплати
санкцій
На посадових осіб
у ндмг
у грн
від 170 до
від 10 до
20 нмдг
340 грн

49

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Звіти, що подаються до військових комісаріатів (районних/міських),
та відповідальність за їх неподання
№
з/п

Назва звіту

Випадки накладення
відповідальності

Підстави встановлення відповідальності

Стаття 2115 КУпАП
За несвоєчасне
подання документів, необхідних для
ведення військового
обліку військово
зобов’язаних і призовників

1

Повідомлення
про прийнятих на
роботу (навчання)
чи звільнених з
роботи (відрахованих з навчального
закладу)

2

Повідомлення про
зміну облікових
даних

3

Списки громадян,
які підлягають
приписці до призовної дільниці

За неподання списків Стаття 2112 КУпАП
громадян, які підлягають приписці до
призовної дільниці

4

Звіт про чисельність працюючих
та заброньованих військово
зобов’язаних *****

Стаття 2101 КУпАП
За порушення
законодавства про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію
(Закон України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
від 21 жовтня 1993 р.
№ 3543-XII )

5

Інформація про
наявність транспортних засобів
i техніки, їх технічний стан, а також
про громадян,
які працюють на
підприємстві, в
установі та організації на таких
транспортних
засобах i техніці

За невиконання
або неналежне
виконання вiйськовотранспортного
обов’язку

На кого
накладається

Розмір штрафу:
у ндмг

у грн

На керівників або
інших відповідальних за військовооблікову роботу
посадових осіб
житлово-експлуатаційних організацій, підприємств,
установ і організацій, що здійснюють
експлуатацію
будинків, а також
власників будинків

Від 1 до
3 нмдг,
а за повторне
порушення
протягом
одного
року — від 3
до 7 нмдг

Від 17 до
51 грн,
а за повторне
порушення
протягом
одного
року — від
51 до 119 грн

На посадових осіб,
відповідальних за
військово-облікову
роботу (мобілізаційну підготовку та
мобілізацію)

Від 30 до
100 ндмг, а
за повторне
порушення
протягом
одного
року — від
100 до
300 нмдг

Від 510 до
1700 грн, а
за повторне
порушення
протягом
одного
року — від
1700 до
5100 грн

Не передбачено

Не передбачено

Пункт 5 Положення На посадових осіб
про військовотранспорт
ний обов’язок,
затвердженого
постановою КМУ
від 28 грудня
2000 р. № 1921,
проте стаття 211
КУпАП не передбачає інформування
військкоматів про
такі відомості

***** За умови проведення бронювання підприємством.

50

Кадровик України

Бюджетна сфера

Олена Морєва,

економіст-аналітик

Присвоєння педагогічного
звання вихователю ДНЗ
Міністерство освіти і науки України у своєму листі від 30 січня 2018 р.
№ 2.4-227 надало роз’яснення щодо можливості присвоєння педагогічного звання за підсумками атестації вихователю дошкільного навчального закладу (ДНЗ), який працює не за фахом. Тож у статті розглянемо,
в яких випадках це можливо

А

тестація педагогічних працівників
навчальних закладів проводиться відпо
відно до статті 50 Закону України «Про
освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145VIII та регулюється Типовим положенням про
атестацію педагогічних працівників, затвер
дженим наказом Міністерства освіти і науки
України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі —
Типове положення № 930).
Статтею 32 Закону України «Про дошкіль
ну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ
передбачено, що атестація педагогічних пра
цівників, зокрема закладів дошкільної освіти,
є обов’язковою та здійснюється, як правило,
один раз на п’ять років. За результатами атеста
ції педагогічних працівників закладу дошкільної
освіти визначається відповідність педагогічного
працівника займаній посаді, встановлюєть
ся його кваліфікаційна категорія (спеціаліст,
спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої
категорії, спеціаліст вищої категорії) та може
бути присвоєно відповідне педагогічне звання:
вихователям – «Вихователь-методист», вихо

№ 4 (135) квітень 2018

вателям-методистам – «Старший вихователь»,
учителям усіх спеціальностей – «Старший
вчитель», «Вчитель-методист».
У Типовому положенні № 930 визначено
коло працівників, які підлягають атестації, її
види, періодичність, порядок проведення та
реалізацію рішень атестаційної комісії. З метою
недопущення порушення строків проходження
чергової атестації на керівників освітніх закла
дів покладається обов’язок контролювати своє
часність проходження атестації педпрацівників
очолюваних ними закладів.
Також Типовим положенням № 930 перед
бачено можливість присвоєння кваліфіка
ційних категорій педагогічним працівникам,
які не мають відповідної педагогічної освіти.
Зокрема, така можливість визначена пунктами
3.26 та 4.10 згаданого Положення. При цьому
обов’язковою умовою має бути наявність у
педагогічного працівника іншої повної вищої
освіти та проходження курсів підвищення ква
ліфікації на посаді, яку він обіймає. Зазначена
норма застосовується з дня набрання чинності
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Типовим положенням № 930, тобто з 30 грудня
2010 р.
Під час атестації педагогічних працівників
критерієм для присвоєння кваліфікаційних
категорій є їх відповідність вимогам, визна
ченим у пунктах 4.3–4.6 Типового положення
№ 930. Критерієм для присвоєння педагогічних
звань є відповідність вимогам, установленим
пунктами 5.2–5.3 цього ж Положення.
Зокрема, пунктом 5.3 Типового положен
ня № 930 визначено, що педагогічне звання
«Вихователь-методист» може присвоюватися
педагогічним працівникам, які мають кваліфі
каційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або
«спеціаліст першої категорії» та досягли висо
кого професіоналізму в роботі, систематично
використовують передовий педагогічний досвід,
беруть активну участь у його поширенні, нада
ють практичну допомогу іншим педагогічним
працівникам.
Пунктом 3.24 Типового положення № 930
встановлено, що контроль за додержанням
порядку проведення атестації здійснюється керів
никами навчальних закладів. Згідно з пунктом
3.26 цього ж Положення особи з повною вищою
педагогічною освітою або іншою повною вищою
освітою, прийняті на посади педагогічних пра
цівників за спеціальностями, фахівці з яких не
готувалися вищими навчальними закладами або
підготовлені в недостатній кількості, за умови
проходження ними підвищення кваліфікації
атестуються як такі, що мають відповідну освіту.
Отже, враховуючи професійно-освітній
рівень, педагогічний досвід, результативність
та якість роботи, іншу інформацію, яка пози
тивно характеризує професійну діяльність
вихователя, атестаційна комісія може прийняти
рішення про присвоєння йому педагогічного
звання «Вихователь-методист». Для проведення
атестації керівник навчального закладу надає
атестаційній комісії характеристику діяльності
педпрацівника в міжатестаційний період. За
10 днів до проведення атестації педагогічного
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працівника ознайомлюють із характеристикою
під підпис. До 15 березня атестаційна комісія
вивчає професійну діяльність особи, яка атес
тується. Завершується робота цієї комісії до
1 квітня. Відповідно до Типового положення
№ 930 на кожного педпрацівника, який атесту
ється, оформлюється атестаційний лист, який є
підставою для подальшої його атестації.
Щодо присвоєння педагогічного звання
зазначимо, що атестаційна комісія закладу
дошкільної освіти може клопотати перед атес
таційною комісією відповідного органу управ
ління освітою про присвоєння педпрацівникові
педагогічного звання. Для цього необхідно,
щоб керівник або педагогічна рада звернули
ся з поданням про присвоєння працівникові
педагогічного звання до атестаційної комісії
дошкільного закладу. Цей документ подають
до 10 жовтня. У свою чергу атестаційна комісія
закладу, розглянувши подання, звертається
з відповідним клопотанням до атестаційної
комісії органу управління освітою.
Згідно з додатком 1 до постанови КМУ «Про
затвердження розмірів підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) та додаткової
оплати за окремі види педагогічної діяльності
у співвідношенні до тарифної ставки» від 20
квітня 2007 р. № 643 (далі — Постанова № 643)
за педагогічне звання «Вихователь-методист»
передбачено підвищення ставки заробітної
плати (посадового окладу) на 10 %. Відповідно
до пункту 2 Постанови № 643 працівникам
установ і закладів освіти, яким передбачено
підвищення посадових окладів (ставок заро
бітної плати) на кількох підставах, абсолютний
розмір кожного підвищення визначається,
виходячи з розміру посадового окладу (ставки
заробітної плати) без урахування іншого під
вищення.
Також зазначимо, що нормативними доку
ментами не передбачено внесення записів про
результати атестації педагогічних працівників
до їх трудових книжок. 
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Архівна справа

Олена Замкова,

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

Знищення документів
на підприємстві

Як правильно називається акт про знищення документів на підприємстві та
які існують вимоги до його підготовки? Який шлях проходить цей документ від
створення його проекту до затвердження та які особливості знищення первинної фінансової та бухгалтерської документації? Які існують методи безпосереднього знищення документів на підставі відповідного акта? Про все
це — у статті

Підготовка акта про вилучення для
знищення документів, не внесених
до НАФ
На всіх без винятку підприємствах знищен
ня документів, не внесених до Національного
архівного фонду (далі — НАФ), обов’язково
оформлюється відповідним актом, який готу
ється та подається на розгляд експертної комісії
(далі — ЕК) підприємства лише разом з певними
описами справ. При цьому нагадаємо, що під
приємства, в діяльності яких не утворюються
документи НАФ, складають такі два види описів:
 опис справ з кадрових питань (особового
складу);
 опис справ тривалого (понад 10 років)
зберігання.
Підприємства, в діяльності яких утворю
ються документи НАФ, крім зазначених видів
описів складають ще й опис справ постійного
зберігання (див. журнал «Кадровик України»
№ 3/2018, с. 30).
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Акт про вилучення для знищення документів складають на підставі поданих структурни
ми підрозділами переліків (списків) справ, що
підлягають знищенню у зв’язку із закінченням
строків їх зберігання, та проведеної експертизи
цінності документів в архіві підприємства за
встановленою формою (додаток 1).
Зазначений акт складають у двох примірниках, як правило, на справи всього підприємства.
Якщо в акті зазначено справи кількох структурних
підрозділів, їх найменування зазначають перед
групою заголовків справ цього підрозділу. Назви
однорідних справ, відібраних до знищення, вно
сять в акт під загальним заголовком із зазначен
ням кількості справ, уключених до кожної групи.
Акти про вилучення документів для знищення
мають валову нумерацію починаючи з № 1.
Справи включають в акт про вилучення для
знищення документів, не внесених до НАФ,
якщо передбачений для них строк зберігання
закінчився до 1 січня року, в якому складено
акт. Таким чином, справи з трирічним стро
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ком зберігання, закінчені у 2015 р., можуть
включатися в акт, що буде складений не ра
ніше 1 січня 2019 р., з п’ятирічним строком
зберігання — не раніше 1 січня 2021 р., з ура
хуванням приміток, зазначених у відповідних
переліках документів зі строками зберігання.
Підприємства, у діяльності яких утворюються документи НАФ, подають схвалені ЕК
підприємства акти про вилучення для зни
щення документів, не внесених до НАФ, разом
з описами справ постійного зберігання та з
кадрових питань (особового складу) на розгляд
експертно-перевірної комісії (далі — ЕПК)
державної архівної установи або ЕК архівного
відділу міської ради чи райдержадміністрації,
у зоні комплектування якої/якого перебуває
відповідне підприємство.
Підприємства, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, подають схвалені
ЕК підприємства акти про вилучення для зни
щення документів, не внесених до НАФ, разом
з описами справ з кадрових питань (особового
складу) на розгляд ЕПК державної архівної
установи або ЕК архівного відділу міської ради
чи райдержадміністрації, у зоні комплектування
якої/якого перебуває підприємство.
У разі внесення до акта про вилучення до
кументів для знищення первинної фінансової та
бухгалтерської документації до нього додають
довідку про проведення перевірки органами
Державної фіскальної служби з питань дотримання податкового законодавства, а для
органів виконавчої влади, державних фондів,
бюджетних організацій, суб’єктів господарю
вання державного сектору економіки, підпри

ємств і організацій, які отримували кошти з
бюджетів усіх рівнів та державних фондів або
використовували державне чи комунальне май
но, — ревізії, проведеної органами державної
контрольно-ревізійної служби за сукупними
показниками фінансово-господарської діяль
ності. Таку довідку мають підписати керівник
підприємства та головний бухгалтер.
Погоджені (схвалені) акти про вилучення
для знищення документів, не внесених до НАФ,
затверджує керівник підприємства, після чого
нарешті підприємство має право знищити до
кументи, зазначені в цьому акті.

Знищення документів на підставі акта
Справи, відібрані для знищення, передають під
приємствам із заготівлі вторинної сировини
за накладними, у яких зазначають вагу маку
латури, що передана для перероблення. Дату
здавання документів, їх вагу та номер накладної
обов’язково вказують в акті про вилучення до
кументів для знищення.
Якщо в акт про вилучення для знищення до
кументів, не внесених до НАФ, включено документи з грифом «Для службового користування»
та іншими грифами обмеженого доступу, що
застосовуються на підприємстві, ці документи
знищують шляхом подрібнення до стану, що ви
ключає можливість їх прочитання та відновлення.
У такому разі в кінці акта додатково роблять
запис про знищення відповідних документів із
зазначенням прізвищ, ініціалів членів ЕК підпри
ємства, наприклад:

Справи №: 12 ДСК, 45 ДСК, 168 ДСК знищено шляхом подрібнення.
Члени ЕК:
Василенко
Дорогожич
Кучеренко

Л. О. Василенко
М. І. Дорогожич
В. Ф. Кучеренко

17 квітня 2018 р.
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Додаток 1
Форма акта про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного фонду
_________________________________
_________________________________
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________

АКТ
_____________ № _________________
_________________________________

(найменування посади керівника

___________________________________
юридичної особи)

_________________ __________________

(місце складення)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» ___________ 20___ р.
М. П.

Про вилучення для знищення документів,
не внесених до Національного архівного фонду
На підставі__________________________________________________________________
(назви і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх

______________________________________________________________________________
зберігання або типової (примірної) номенклатури справ)

вилучені для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення,
документи фонду № ____ __________________________________________________________

№ з/п

Заголовок справи
або груповий заголовок справ

Дата справи або
крайні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік
(роки)

Індекс справи (тому,
частини) за номенк
латурою або номер
справи за описом

Кількість справ
(томів, частин)

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

Примітки

(назва фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Закінчення додатка 1

Разом ________________________________________________ справ за ___________ роки.
(цифрами і словами)

__________________________
(найменування посади особи,
яка проводила експертизу
цінності документів)

_________________

____________________

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» __________ 20 ____ року
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
юридичної особи
_____________ № _____

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК архівного відділу райдержадміністрації (міської ради)
_____________ № _____

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву
___________ № ____

Описи справ постійного зберігання за ____________ роки схвалено, а з кадрових питань (особового складу) погоджено з ЕПК (ЕК) ________________________________________________
______________________________________________________________________________
(найменування державного архіву, архівного відділу міської ради)

(протокол ____________ № ____).
Документи в кількості ______________________________________________________ справ
(цифрами і словами)

вагою ______________________ кг здано в _________________________________________
(найменування установи)

_______________________________ на переробку за приймально-здавальною накладною від
________________ № ____ або знищено шляхом спалення.
________________________

_________________

_____________________

(найменування посади особи,
яка здала (знищила) документи)

(особистий підпис)

(ініціал(и), прізвище)

«___» __________ 20 ____ року
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Додаток 2
Зразок заповненого акта про вилучення документів для знищення
ТОВ «АВЕСТА-СЕРВІС»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ТОВ «Авеста-Сервіс»
Матвієнко Б. І. Матвієнко
14 травня 2018 року

АКТ
24.04.2018 № 1
м. Фастів
Про вилучення для знищення
документів, не внесених до
Національного архівного фонду

Відбиток печатки товариства
з кодом за ЄДРПОУ

Кількість справ
(томів, частин)

5
04-04

6
6

8

3/2014

2 Документи (відомості, акти,
листи) про технічний стан і
огляд транспортних засобів
товариства

2013–
2014

2/2013

06-04
04-05

7
1 рік
ст. 1070

4

3/2014

06-05

3 роки
ст. 1078

одна
справа
залита
дизпаливом

3 Документи (довідки, відомос- 2013–
ті, листи) про наявність і стан 2014
автомобільного парку, гаража
і майстерні товариства

2/2013

04-06

2

3/2014

06-06

3 роки
ст. 1087
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Примітки

Індекс справи (тому,
частини) за номенк
латурою або номер
справи за описом

4
2/2013

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

Номери описів
(номенклатур) за рік
(роки)

3
2013–
2014

Заголовок справи або
груповий заголовок
справ

1
2
1 Документи (заявки, листи)
про перевезення вантажів

№ з/п

Дата справи або крайні дати справ

Згідно з номенклатурами справ товариства за 2013 і 2014 роки, розробленими на підставі
Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів, органів
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р.
№ 578/5, відібрані для знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили
практичне значення, документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Авеста-Сервіс»
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Закінчення додатка 2
4 Документи (заявки, акти,
2013–
відомості, листи) про ремонт 2014
транспортних засобів
5 Журнал, відомості обліку по- 2013–
казників спідометрів і вимірів 2014
бензину/дизпалива
6 Журнали реєстрації заявок,
2013–
замовлень і договорів на
2014
перевезення пасажирів і вантажів
7 Книги реєстрації, відомості
2013–
надходження й відправлення 2014
вантажів

2/2013

04-07

3/2014

06-07

2/2013

04-10

3/2014

06-10

2/2013

04-24

3/2014

06-24

2/2013

04-25

3/2014

06-25

4

3 роки
ст. 1088

2

3 роки
ст. 1091

4

3 роки
ст. 1108

4

3 роки
ст. 1110

Разом 26 (двадцять шість) справ за 2013–2014 роки.
Архіваріус

Писаренко

Г. М. Писаренко

24.04.2018
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
ТОВ «Авеста-Сервіс»
25 квітня 2018 р. № 2

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
архівного відділу Фастівської
міської ради
11 травня 2018 р. № 5

Описи справ тривалого зберігання за 2013–2014 роки схвалено, а з кадрових питань погоджено з ЕК архівного відділу Фастівської міської ради (протокол від 11.05.2018 р. № 5).
Документи в кількості 26 (двадцять шість) справ вагою 32 кг здано до ТОВ «Вторпапір» на
переробку за приймально-здавальною накладною від 17 травня 2018 р. № 3.
Начальник адміністративногосподарського відділу

Боярчук

Д. К. Боярчук

17.05.2018

58

Кадровик України

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

На державному підприємстві планується атестація керівних працівників. Чи підлягає атестації керівник відділу, яка є одинокою
матір’ю та виховує дитину віком до 14 років?
Проведення атестації працівників підпри
ємства (окрім тих, на кого поширюються
лише окремі види економічної діяльнос
ті) регулюється Законом України «Про професійний
розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312VI (далі — Закон № 4312). Проведення атестації
працівників керівного складу саме державних
підприємств визначається Положенням про поря
док проведення атестації працівників керівного
складу державних підприємств, затвердженим
постановою КМУ від 27 серпня 1999 р. № 1571
(далі — Положення № 1571).
Розглянемо, які ж категорії працівників не
підлягають атестації згідно з вищезгаданими
документами. У статті 12 Закону № 4312 наве
дено перелік таких категорій, до яких належать:
 працівники, які відпрацювали на відпо
відній посаді менше одного року;
 вагітні жінки;
 особи, які здійснюють догляд за дитиною
віком до трьох років або дитиною з інвалідністю,
особою з інвалідністю з дитинства;
 одинокі матері або одинокі батьки, які
мають дітей віком до 14 років;

№ 4 (135) квітень 2018

 неповнолітні;
 особи, які працюють за сумісництвом.
Також згідно з частиною другою статті 12
Закону № 4312 колективним договором можуть
установлюватися інші категорії працівників, які
не підлягають атестації.
Пунктом 5 Положення № 1571 теж визна
чено категорії працівників, які не підлягають
атестації. До них належать:
 керівники державних підприємств та їх
об’єднань, яких призначає на посади КМУ;
 працівники керівного складу, які обіймали
посаду менше одного року.
Також внутрішнім положенням підприємства
можуть бути передбачені інші категорії працівників*.
Щодо жінок, які перебували у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами і відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею три
річного віку, то згідно з пунктом 5 Положення
№1571 вони проходять атестацію не раніше ніж
через рік після виходу на роботу.
* Зразок внутрішнього Положення про атестацію на підприєм
стві див. на с. 100.
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Як бачимо, перелік категорій працівників, які
не підлягають атестації, в Законі № 4312 знач
но ширший, ніж у Положенні № 1571. Також у
згаданому Положенні відсутня така категорія, як
«одинокі матері або одинокі батьки, які мають
дітей віком до 14 років». Тому постає питання,
яким з двох документів керуватися в ситуації,
що розглядається?
На думку автора, якщо керівник відділу є
одинокою матір’ю та виховує дитину до 14
років, окрім Положення № 1571 потрібно
керуватися також Законом № 4312. Крім того,
що закон має вищу юридичну силу (порівня

но з постановою, якою затверджено згадане
Положення) та ухвалений значно пізніше, поста
нова КМУ «Про порядок проведення атестації
працівників керівного складу державних під
приємств» від 27 серпня 1999 р. № 1571 не
була приведена у відповідність із згаданим
Законом, а тому не зважати на осіб, що визна
чені нормами Закону № 4312, які є загальни
ми щодо регулювання відносин з атестування
працівників, не можна. Таким чином, керівник
відділу — одинока мати, яка має дитину віком
до 14 років, до досягнення дитиною 14-річчя
не підлягатиме атестації.

У зв’язку з ліквідацією підприємства всіх працівників переводять
на інше новостворене підприємство згідно з пунктом 5 статті 36
КЗпП, але є один працівник, який перебуває на військовій службі
за контрактом у зоні АТО. Як бути з ним?
Ліквідація — це така форма припинен
ня юридичної особи, за якої припиня
ються всі її права та обов’язки,
а чисельність працівників скорочується на
100 %. Останнім часом набула поширення прак
тика ліквідації підприємств, установ, організа
цій (одночасно з припиненням їх діяльності)
шляхом створення нових юридичних осіб.
Згідно з пунктом 19 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику роз
гляду судами трудових спорів» від 6 листопада
1992 р. № 9 у цьому не вбачається порушень
закону і визнається право підприємства, ство
реного на базі ліквідованого, приймати на робо
ту осіб ліквідованого підприємства на загальних
підставах або шляхом переведення.
Щодо осіб, які перебувають на військовій
службі, то згідно зі статтею 119 КЗпП підпри
ємство зобов’язане зберігати місце роботи,
посаду та середній заробіток за працівниками,
призваними на строкову військову службу, вій
ськову службу за призовом осіб офіцерського
складу, військову службу за призовом під час
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мобілізації, на особливий період або прийняти
ми на військову службу за контрактом, у тому
числі шляхом укладення нового контракту на
проходження військової служби, під час дії
особливого періоду на строк до його закінчення
або до дня фактичного звільнення.
Хоча ці особи не захищені статтею 184
КЗпП, проте, на думку автора, звільнити їх
за ініціативою роботодавця не можна. Тому
якщо між новоствореним підприємством та
підприємством, яке ліквідується, існує домов
леність про працевлаштування всіх працівни
ків шляхом переведення згідно з пунктом 5
статті 36 КЗпП, то роботодавець ліквідованого
підприємства може зв’язатися з працівни
ком, який перебуває на військовій службі, та
запропонувати йому таке переведення шляхом
звільнення.
Якщо працівник погоджується на такі дії,
новостворене підприємство надсилає лист до
підприємства, що ліквідується, з пропозицією
надати згоду на звільнення працівника в порядку
переведення. У разі погодження листа та на під
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ставі заяви працівника (яку він може передати
поштовим зв’язком), останній звільняється за
пунктом 5 статті 36 КЗпП. Працевлаштування
відбувається також за заявою працівника, як
і оформлення увільнення від роботи на час
проходження військової служби. Підставою
для видачі наказу про увільнення від роботи
може слугувати документ, який підтверджує
проходження військової служби.

Щодо збереження за таким працівником серед
нього заробітку на новому підприємстві, то бухгал
терії потрібно керуватися абзацом третім пункту 4
Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою КМУ від 8 лютого
1995 р. № 100, в якому визначено, що розрахунки
з працівником проводяться виходячи з установле
них йому в трудовому договорі тарифної ставки,
посадового (місячного) окладу.

Під час працевлаштування особа, яка є військовозобов’язаною, в
обов’язковому порядку має подати військовий квиток. У такому
разі потрібно знімати копії всіх сторінок військового квитка чи
лише сторінок з відмітками?
Відповідно до пункту 37 Порядку орга
нізації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних,
затвердженого постановою КМУ від 7 грудня
2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921), одним з
обов’язків, який покладається на державні органи,
підприємства, установи та організації з метою
ведення персонального обліку призовників і
військовозобов’язаних, є перевірка в громадян під
час прийняття на роботу (навчання) наявності
військово-облікових документів. У військово
зобов’язаних громадян — це військові квитки або
тимчасові посвідчення, а у призовників — посвід
чення про приписку до призовних дільниць.
Прийняття на роботу (навчання) таких громадян
здійснюється лише після взяття їх на військовий
облік у районних (міських) військових комісаріатах,
а також у разі перебування на військовому обліку
в СБУ та Службі зовнішньої розвідки.
У пунктах 38–39 Порядку № 921 зазна
чено, що персональний облік призовників і
військовозобов’язаних на підприємствах недер
жаної форми власності ведеться згідно з типовою
формою первинного обліку № П-2 «Особова
картка працівника», затвердженою спільним нака
зом Державного комітету статистики України
та Міністерства оборони України від 25 грудня

2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються
відомості про військовий облік.
Персональний облік призовників і військово
зобов’язаних — державних службовців у цен
тральних і місцевих органах виконавчої влади,
інших державних органах ведеться згідно з
формою первинного обліку «Особова картка
державного службовця», затвердженою нака
зом Національного агентства України з питань
державної служби (далі — Нацдержслужба) від
5 серпня 2016 р. № 156, у пункті 14 якої зазна
чаються відомості про військовий облік. Для них
наявність копій військових квитків передбачена
пунктом 2 розділу II Порядку ведення та збері
гання особових справ державних службовців,
затвердженого наказом Нацдержслужби від
22 березня 2016 р. № 64.
Разом з тим Порядком № 921 не передбачено
обов’язку знімати копії сторінок військових квитків
(посвідчень про приписку до призовних дільниць),
проте для підтвердження безпомилкового ведення
військового обліку, а також чіткості заповнення такої
інформації, відповідальному за ведення військового
обліку підприємств недержавної форми власності
варто знімати копії сторінок з відмітками. Знімати
копії всіх сторінок військового квитка (тобто разом
із порожніми сторінками) немає сенсу. 
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Робочий час у квітні та травні 2018 року*
Професійні свята у квітні та травні
2018 року

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

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

ТРАВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

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
23.04 В
 сеукраїнський день
психолога
25.04 М
 іжнародний день секретаря
(традиц.)
28.04 В
 сесвітній день охорони праці
03.05 Д
 ень кондитера
05.05 М
 іжнародний день акушерства
(традиц.)
12.05 В
 сесвітній день медичних
сестер (традиц.)
13.05 Д
 ень матері
17.05 В
 сесвітній день
інформаційного суспільства
(традиц.)
18.05 М
 іжнародний день музеїв
(традиц.)
20.05 Д
 ень банківських працівників
19.05 Д
 ень науки
25.05 Д
 ень філолога
26.05 Д
 ень працівників
видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження
27.05 Д
 ень хіміка
28.05 Д
 ень прикордонника
29.05 М
 іжнародний день
миротворців

Робочих днів — 20; вихідних — 8; святкових і неробочих днів — 3 (1 травня —
День праці, 9 травня — День Перемоги, 27 травня — Трійця), скорочений
робочий день — 8 травня. 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, 27 травня, переноситься на понеділок, 28 травня. Норма
тривалості робочого часу — 159 годин**.

*Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.
**Наведені розрахунки виконані без урахування рекомендацій КМУ щодо перенесення робочих днів.
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Подолання перешкод
Внесення виправлень у книгу обліку руху трудових книжок
Подія четверта.

Кадрові привиди
Того ранку Світлана Євгенівна, HR-менеджер
вже знайомої нам компанії, нагадувала таку
собі студентку-заучку. Обклавшись кількома
товстелезними талмудами законів, запустивши на повну потужність пошукові мікросхеми
робочого комп’ютера, які відкрили на екрані ще
з десяток вже електронних багатосторінкових
документів та їх тлумачень, дівчина вся була в
пошуках. І ці гігабайти і мегатонни інформації,
«підняті» як солдати за тривогою, покликані
були вирішити єдине завдання — змінити одне
прізвище на друге однієї й тієї ж людини в книзі
обліку руху трудових книжок підприємства!
Якби це завдання, а точніше ситуація була
озвучена під час короткого виступу гумористапочатківця на телевізійному шоу типу «Розсміши
коміка», то він, напевно, одразу виграв би голов
ний приз. Так, справді! Головний комік передачі Володимир Зеленський, ледь стримуючи
гомеричній сміх, який місцями переходив у
істеричний, отак встав би і віддав артистові за
цю гумореску 50 тисяч гривень. Адже більш
комічної та водночас парадоксальної ситуації,
яка б ілюструвала реальну життєву та законо-
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давчу колізію, геть було й шукати! А тим більше
в кадровій справі…
Та Світлані Євгенівні було не до жартів. Вона
колись чула про нелюбов кадрових працівників
до цієї книги обліку. Однак не стільки до неї
самої, скільки до виправлень у ній. Чула, що
кадровики намагаються уникати таких ситуацій,
оскільки варіант просто замалювати непот
рібний запис коректором та написати поверх
потрібний — вважали некоректним. Зрозуміло,
що будь-який перевіряючий, якщо викриє такі
«розваги», зробить зауваження. А це, щонай-

Обклавшись кі
лькома товст
елезними
талмудами за
конів, Світла
на Євгенівна
вся була в по
шуках...
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менше, може коштувати фірмі втратою невідновлюваних нервових клітин її директора. І як
наслідок — стрімке падіння керівника управління
персоналом підприємства з висоти кар’єрного
олімпу. Тому, щоб уникнути незапланованого
забиття «м’яких тканин» професійної гідності,
варто було пошукати рятувальну соломинку.
Саме цим молода дівчина і займалась вже
другу годину поспіль, адже розуміла, що питання відповідності документів постане так чи
інакше. Чи то буде зовнішній перевіряючий,
чи внутрішня служба аудиту фірми, чи сам
директор. Він же — бос. Він же…
«Ану почекайте, пане бос, — подумала
Світлана Євгенівна і на мить зупинила свої паперові та електронні пошуки. — Ви завжди вчите,
що от слухайте, читайте класиків українських —
там відповіді на всі життєві питання. Навіть на
кадрові! Так-так, хотіла б я бачити пояснення,
наприклад, процедури зарахування працівникам робочого часу в разі виникнення обставин
непереборної сили в творах Павла Тичини! Або
в Гоголя в «Сорочинському ярмарку»! Часом
він там не занотував, як вносити зміни до книги
обліку руху трудових книжок?..».
Аж раптом… чи то наснилося, чи то марення
найшло та їй почулося…
«Занотував, ще й як занотував! Усе до своєї
книжечки записав, — хриплуватим, але веселим
голосом майже проспівав Тарас Андрійович. —
Ось дивіться — першого дня ярмарку Параскою
привезено п’ять пудових діжок квашеної капусти. До сплати п’ятого дня ярмарку, тобто сьогодні, за умови продажу не менше ніж трьох
діжок, торговельного збору до земської управи — 37 копійок!
— Ох же ж ви й прискіпливий, пане Тарасе —
муха зайвий раз не пролетить повз вас без
копійчини, — озвалась наче в докір, але з добрими нотками в голосі, жіночка середніх років у
яскравому фартуху, чорній вишитій свитці та
закоченими рукавами полотняної сорочки.
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«Занотував, щ
е й як занотув
ав! Усе до сво
книжечки запи
ї
сав», — наче пр
ол
унав голос
Тараса Андрій
овича.

— А як же — ярмарок он який! Людей
цього року, наче повінню нанесло. Та порядок має бути. А мої записи — то приклад усім
порядкам — жодного виправлення впродовж 15
років, — гордовито відповів Тарас Андрійович,
поправив солом’яного бриля та розганяючи
повітряні хвилі червоними шароварами, які вже
бачили й бачили на своєму віці, почимчикував
до бджолярів. — Треба підбадьоритись трохи,
бо день буде довгий. Агов, дядько Свириде, а
нумо набирайте келиха вашої лікарської медовухи — я вже біжу!
Але Тарасу Андрійовичу зовсім не хотілося бігти. То було сказано так — для форми,
як кажуть! Йому, навпаки, хотілося якомога
повільніше «пливти» довжелезними рядами
возів, лавок і наметів, де з усіх боків лунав гомін,
лайки, сміх, бекання, рохкання, гоготання — такі
милі його серцю й душі звуки. Він, місцевий староста, жив ними останні півтора десятка років.
І всі вони, ці роки, рівнесенькими рядочками
літер та цифр були записані в його старезній
базарній книзі…
Цілюща «медова вода» бадьорила Тараса
Андрійовича до самого вечора останнього
дня ярмарки, допоки торговий люд не почав
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у записатреба сплат
м
ва
е
уж
– Але тепер ченко, а на Коваль!
ерва
ти не на П

роз’їжджатися. Хто
ще не встиг сплатити торговельний
збір — потягнулися до будинку старости. Усі
з подарунками, бо проста сплата коштів перетворювалась старостою на цілий ритуал —
душевний і веселий.
— Так-так, хто там наступний. О-о, молода
та завзята — Світлана Юстинівна Перваченко! —
староста звернувся до молодиці по батькові
навмисне на знак поваги, бо насправді за віком
вона могла йому бути чи не онукою. — Ну що,
наторгувала глечиками?!
— Аякже! Усі до одного розпродали! Тому
ось вам пригоршня мідяків до земської скрині, — відповіла жваво дівчина. Але тепер вже
вам треба сплату записати не на Перваченко, а
на Коваль. Бо я вже Коваль! Я ж побралася за
два тижні до ярмарку. І ось нарешті, третього
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дня ярмарку, привезли паспортну грамоту з
новим прізвищем.
— Отакої! — розгубився староста. — Виходить,
що приїхала торгувати на ярмарок Перваченко,
а податок сплачує Коваль? Непорядок, ой який
непорядок! І не передбачиш це раніше. Але то
треба якось упорядкувати. Треба…
І тут Тарас Андрійович аж здригнувся. Уся
медовуха вмить виступила холодним потом.
Літній чоловік зрозумів, що йому зараз потрібно зробити те, чого ніколи за 15 років він не
робив… Та іншого виходу не було.
Він перегорнув свою базарну книгу на кілька
сторінок назад, знайшов прізвище Перваченко,
вмокнув перо в чорнило, на мить зупинився,
глибоко зітхнув… перекреслив прізвище і зверху, ретельно виписуючи кожну літеру, написав
Коваль…».
…За мить Світлана Євгенівна здригнулася. Вона не зрозуміла, чи то наснився їй той
ярмарок із старостою Тарасом Андрійовичем,
чи то марення… Вона глянула на комп’ютер,
де висвічувався час, — з моменту, коли вона
замислилась, минуло не більше хвилини.
— Дивно, буває ж таке, — промовила до себе
дівчина та перевела погляд на книгу обліку руху
трудових книжок. Взяла її, погортала сторінки,
знайшла потрібне прізвище, перекреслила його, та
акуратно зверху написала інше, подумки провівши
аналогію з внесенням змін до трудової книжки.
— Ну що ж, дякую вам, пане бос, за підказку, — посміюючись сама до себе Світлана
Євгенівна з полегшенням зітхнула.
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Правовий коментар
Типова форма книги обліку руху
трудових книжок і вкладишів до них
затверджена наказом Міністерства
статистики України «Про затвер
дження типових форм первинного
обліку особового складу» від 27 жовт
ня 1995 р. № 277 за формою № П-10.
Зрозуміло, що як і всі інші документи
кадрового документообігу, книга облі
ку руху трудових книжок має бути
оформлена належним чином.
Книга обліку руху трудових книжок
і вкладишів до них є обліковим докумен
том. У ній реєструються всі трудові
книжки, які подають працівники під час
прийняття на роботу. Працівник відді
лу кадрів заповнює її поетапно під час
працевлаштування особи. Крім того,
до цієї книги також вносяться відомос
ті про отримання трудових книжок,
виданих особам, які працевлаштову
ються вперше. Нагадаємо, що в таких
випадках нову трудову книжку видає
підприємство, куди працевлаштову
ється особа, реєстраційний номер якої
переноситься до книги обліку руху
трудових книжок.
Слід наголосити, що заповнення
трудової книжки вперше проводиться
роботодавцем не пізніше тижневого
строку з дня прийняття працівника
на роботу (стажування).
Інформація про працівника запи
сується на першій сторінці (титуль
ному аркуші) трудової книжки.
Прізвище, ім’я та по батькові (повніс
тю, без скорочення або заміни імені
та по батькові ініціалами) та дата
народження вказуються на підставі
або паперового паспорта, або пас
порта у формі пластикової картки

№ 4 (135) квітень 2018

(ID-паспорт), або свідоцтва про наро
дження (в разі працевлаштування
неповнолітньої особи).
Після зазначення дати заповнен
ня трудової книжки працівник своїм
підписом засвідчує правильність
внесених відомостей. Першу сто
рінку (титульний аркуш) трудової
книжки підписує особа, відповідаль
на за її видачу — зазвичай це спеці
аліст або начальник відділу кадрів.
Після цього ставиться печатка
підприємства або печатка відді
лу кадрів, де вперше заповнюється
трудова книжка*.
Як правило, книга має бути пронуме
рована, прошнурована та скріплена під
писом керівника підприємства і печат
кою. Книга обліку руху трудових книжок
наповнюється інформацією щодо:
 дати прийняття або заповнення
трудової книжки (вкладиша);
 прізвища, імені, по батькові
власника трудової книжки;
 посади (професії) працівника;
 найменування структурного
підрозділу;
 дати та номера документа, на
підставі якого прийнято працівника;
 підпису відповідальної особи, яка
приймала або заповнювала трудову
книжку (вкладиш);
 серії та номера трудової книжки
(вкладиша);
 суми, отриманої під час виписки
трудової книжки (вкладиша);
 дати та підстави видачі праців
никові трудової книжки в разі звіль
нення;
 підпису працівника в отриманні
трудової книжки**.
Отже, графа 5 книги містить
інформацію про прізвище, ім’я, по

* Про первинне
оформлення
трудової
книжки див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 2/2017, с. 86

** Трудову
книжку, зареє
стровану в
книзі, на руки
працівникові
можна вида
вати лише в
разі його
звільнення
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*** Запис вебі
нару «Новації
законодавства
щодо перевірок.
Акт перевірки —
2018», який від
бувся 8 лютого
2018 р., можна
переглянути за
посиланням
https://www.
youtube.com/
watch?v=
mYH4IY7HsRY
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батькові власника трудової книж
ки, тож якщо ці відомості зазнали
змін, до неї також слід внести зміни.
Незважаючи на те, що правила їх
внесення до облікових документів
законодавством не визначені, діяти
можна за аналогією внесення змін
до трудової книжки. Інакше кажучи,
однією рискою закреслити попереднє
прізвище працівника та записати
нове з посиланням на відповідні доку
менти. Такі виправлення завіряються
підписом керівника підприємства та
печаткою відділу кадрів (за наяв
ності).
Щодо внесення змін до трудових
книжок, то підставу такої зміни вка
зують на внутрішньому боці першої
сторінки обкладинки трудової книж
ки (наприклад, «Підстава: свідоцтво
про шлюб (серія, номер, ким видане
та дата)). Однак у книзі обліку руху
трудових книжок нові дані варто
вносити поруч (на вільному місці).
Це обумовлено недостатньою кіль
кістю місця в рядках книги, адже реє
страційний номер свідоцтва є досить
великим. Тому для раціонального вирі
шення цього питання в книзі варто
вказати посилання саме на номер
та дату відповідного наказу, адже
реквізити свідоцтва про укладен
ня шлюбу в обов’язковому порядку в
ньому будуть зафіксовані.
На думку автора, навіть за
умови законодавчого узгодження
цього питання інспектор праці під
час проведення перевірки не вва
жатиме порушенням саме таким
чином оформлені зміни в книзі облі
ку руху трудових книжок. А отже,
в результаті перевірки належно
го оформлення трудових відносин

юридичної (фізичної) особи, яка
використовує найману працю, такі
виправлення не мають тягнути
за собою адміністративної відпо
відальності.
Зауважимо, що правильність
ведення книг обліку руху трудових
книжок і вкладишів до них на підпри
ємствах підлягає перевірці згідно з
пунктами 3.30–3.32 чинного з 29
грудня 2017 р. акта інспекційного
відвідування, затвердженого нака
зом Міністерства соціальної полі
тики України від 18 серпня 2017 р.
№ 1338***.
Слід пам’ятати, що відомості
стосовно нового прізвища праців
ника мають відображатися в усіх
документах підприємства, де воно
фігурує. Але до внесення згаданих
виправлень слід видати наказ про
зміну даних працівника в облікових
та бухгалтерських документах. Для
цього жінка має подати заяву з копі
ями нового паспорта та документа,
на підставі якого вона змінила пріз
вище (в даному випадку — свідоцтво
про укладення шлюбу).
Після видання наказу одна його
копія долучається до особової справи
працівника, друга — передається до
бухгалтерії. На його підставі праців
ник відділу кадрів та/або бухгалтерії
(відповідальний за ведення кадро
вого діловодства) повинен внести
зміни до трудової книжки, особової
картки форми № П-2, книги облі
ку руху трудових книжок та інших
документів, що містять попереднє
прізвище працівника. Зазначимо, що
датою внесення змін до облікових
даних вважається дата реєстрації
наказу.
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P. S.
Як у будь-якої медалі є два боки, так і в
кадрових працівників є, так би мовити, умовно
зворотний бік обов’язків: крім того, що вони
вирішують питання працевлаштування (шукають персонал, приймають та оформлюють
на роботу працівників), фахівцям кадрової
справи доводиться займатися й звільненнями.
Не є винятком і звільнення за скороченням…
Реорганізація великої компанії — завжди
непростий процес. Тож на фірмі, де HR-ме
неджером працює Світлана Євгенівна, настав
час змін. Одні підрозділи почали розширювати, інші — скорочувати. Але не все так
швидко робиться, як вважається. За планом,
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скорочення персоналу мало бути поступовим — протягом двох місяців. Після попередження про скорочення керівництво поставило
завдання — розробити для цього підрозділу
особливий режим роботи, щоб і підприємство не втрачало, і працівники мали змогу
відчувати себе трохи вільніше і, за потреби,
шукати іншу роботу.
Щойно Світлана Євгенівна почала втілювати в життя цей план, як зіткнулася з проблемою… «А хіба можна попередити працівників
про зміну режиму роботи, якщо вони вже
попереджені про скорочення?» — HR-фахівець
замислилася над цим питанням, і її дії зупинилися…
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Лідія Басмат,

директор з управління персоналом,
викладач курсів підвищення кваліфікації
керівників

Відкликання з відпустки
Інколи в роботі кадровиків трапляються ситуації, коли керівник підприємства
дає розпорядження підготувати проект наказу про відкликання працівника з
відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю. Як правило, це відбувається
тоді, коли працівник певного відділу перебуває у відпустці, і водночас ще
один працівник цього ж відділу звільняється чи йому відкривають листок
непрацездатності тощо. Тож у статті спробуємо з’ясувати, чи є відкликання
працівника з відпустки в такому випадку правомірним

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
№ 889);
 Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 230 (далі — Порядок № 230).

Ч

астиною третьою статті 12 Закону про
відпустки передбачено, що відкликання
зі щорічної відпустки допускається за
згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або
негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або
псування майна підприємства з додержанням
вимог частини першої цієї статті та в інших
випадках, передбачених законодавством.
Отже, щоб відкликати працівника з відпустки, необхідно дотриматись таких вимог:
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 упевнитися, що для відкликання працівника з відпустки наявні підстави, визначені
частиною третьою статті 12 Закону про відпустки. За відсутності причин, передбачених
цією статтею, відкликання з відпустки суперечитиме нормам трудового законодавства;
 отримати згоду працівника на відкликання з відпустки, яка може бути оформлена
у вигляді заяви (додаток 1);
 на підставі заяви працівника та вказаної
в ній причини (нагадаємо, що причини, за яких
можливе відкликання з відпустки, визначені
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частиною третьою ст. 12 Закону про відпустки)
видати наказ про відкликання працівника з відпустки (додаток 2);
 дотриматися умови поділу відпустки на
частини, визначеної частиною першою статті 12
Закону про відпустки, де вказано, що щорічну
відпустку на прохання працівника може бути
поділено на частини будь-якої тривалості за
умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Тобто
якщо працівник відповідно до законодавства
має право лише на 24 календарних дні щорічної основної відпустки, то відкликати його
з відпустки можливо лише після спливу 14 календарних днів у будь-який день до закінчення
відпустки.
Слід зазначити, що частиною другою статті 12 Закону про відпустки передбачено, що
невикористану частину щорічної відпустки має

бути надано працівнику, як правило, до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців після
закінчення робочого року, за який надається
відпустка. Тому радимо, щоб працівник у заяві про згоду на відкликання його з відпустки
зазначив період надання йому невикористаної
частини щорічної відпустки. У наказі про відкликання працівника з відпустки (додаток 2)
необхідно зробити застереження, щоб новий
період було внесено до графіка відпусток. Адже
відповідно до частини 11 статті 10 Закону про
відпустки конкретний період надання щорічних
відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником, який
зобов’язаний письмово повідомити працівника
про дату початку відпустки не пізніше як за два
тижні до встановленого графіком терміну. Тобто
необхідно буде знову узгодити дату початку
відпустки та попередити про це працівника.

Додаток 1
Приклад заяви про відкликання працівника зі щорічної відпустки
Директору ТОВ «Титан»
Міщенку С. І.
машиніста екструдера
відділу виробництва
Плахотнюка О. А.
Заява
Прошу взяти до уваги, що я погоджуюсь з відкликанням 21 березня 2018 р.
із щорічної основної відпустки для усунення наслідків виробничої аварії. Невикористану частину щорічної основної відпустки тривалістю 9 календарних днів
прошу перенести на червень 2018 р.
20.03.2018		
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Додаток 2
Приклад наказу про відкликання працівника з відпустки
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТИТАН»
НАКАЗ
20.03.2018		

м. Київ

		

№ 248-В

Про відкликання з відпустки Плахотнюка О. А.
Внаслідок безпідставного спрацювання порошкової системи пожежогасіння,
зафіксованого актом від 20 березня 2018 р., та відповідно до частини третьої
статті 12 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР
НАКАЗУЮ:
1. Відкликати 21 березня 2018 р. Плахотнюка О. А., машиніста екструдера
відділу виробництва, за його згодою, із щорічної основної відпустки для усунення
наслідків виробничої аварії.
2. Перенести невикористану частину щорічної основної відпустки тривалістю
9 календарних днів за 2016–2017 рр. на червень 2018 р.
3. Інспектору з кадрів Линник Т. В. внести відповідні зміни до графіка відпусток на 2018 р.
4. Бухгалтеру Музиченко О. І. проводити нарахування заробітної плати з
урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини
відпустки.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Швидака Г. М.
Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу виробництва Тимощук В. О.
2. Заява Плахотнюка О. А.
Директор

Міщенко

С. І. Міщенко

З наказом ознайомлені:
<…>
Плахотнюк О. А. Плахотнюк
20.03.2018
<…>
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Отже, працівник зазначає лише місяць надання відпустки, а дату узгоджує з власником, адже крім інтересів працівника мають
враховуватися й інтереси підприємства, його
завантаженість тощо. Наприклад, відповідно
до графіка працівник має йти у відпустку в
червні. Не пізніше ніж за два тижні до вказаного
терміну його попереджають про дату початку
відпустки (незалежно від того, чи ця дата буде
на початку, в середині чи в кінці місяця). У разі
відкликання з відпустки працівник зазначає
інший термін, наприклад, серпень. Проте відповідно до статті 10 Закону про відпустки слід
дотримуватися процедури і знову повідомити
його про дату початку відпустки не пізніше ніж
за два тижні, і знову виплатити йому відпускні.
У разі відкликання працівника з відпустки його
працю оплачують з урахуванням тієї суми, що
була нарахована на оплату невикористаної
частини відпустки (частина третя ст. 12 Закону
про відпустки), тобто бухгалтерії необхідно
провести перерахунок відпускних.

Особливості відкликання з
відпустки державних службовців
Відкликання зі щорічних відпусток державних
службовців регулюється статтею 60 Закону № 889
та Порядком № 230. Зокрема, в пункті 2 цього
Порядку зазначено, що до щорічних відпусток,
з яких може бути відкликано державного службовця, належать основна та додаткова відпустка.
Статтею 60 Закону № 889 визначено умови
відкликання держслужбовців з відпустки. Нею,
зокрема, передбачено, що для виконання невідкладних завдань державні службовці, які
займають посади категорії «А», можуть бути
відкликані із щорічної основної або додаткової
відпустки, передбаченої частиною першою
статті 58 Закону № 889, за рішенням суб’єкта
призначення, а державні службовці, які займають посади категорій «Б» і «В», — за наказом
(розпорядженням) керівника державної служби.
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Увага!
Відкликання допускається лише зі щорічної
відпустки, до якої згідно зі статтею 4 Закону
про відпустки належать:
l основна відпустка;
l додаткова відпустка за роботу із шкідливими
та важкими умовами праці;
l додаткова відпустка за особливий характер
праці;
l інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником державної служби
надається державному службовцю в будь-який
час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця
у зв’язку з його відкликанням з відпустки.
Порядок відшкодування непередбачуваних
витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової
відпустки затверджений постановою КМУ від
25 березня 2016 р. № 231.
Як бачимо, підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є
необхідність виконання невідкладного завдання,
про яке не було й не могло бути відомо під
час надання щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою
уповноваженою на це особою. Оформляється
відкликання з відпустки шляхом видання відповідного наказу (розпорядження), який готується
службою управління персоналом державного
органу із обов’язковим зазначенням у ньому
невідкладного завдання, яке стало підставою
для відкликання державного службовця.
Щодо питання, хто може виступати ініціатором відкликання держслужбовця із щорічної
відпустки, то відповідь на нього міститься в
пункті 5 Порядку № 230, в якому зазначено,
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що рішення про відкликання із щорічної відпустки приймається суб’єктом призначення
або керівником державної служби стосовно:
 державного службовця, який займає посаду категорії «А», за наявності:
ініціативи суб’єкта призначення;
обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного державного органу;
 державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи «В», за наявності:
ініціативи керівника державної служби органу вищого рівня, який є суб’єктом призначення щодо керівника державного органу
або його заступника;
ініціативи керівника державної служби
щодо керівників самостійних структурних
підрозділів та інших державних службовців,
які безпосередньо йому підпорядковані;
обґрунтованого подання керівника самостійного структурного підрозділу на підставі
повідомлення безпосереднього керівника
про необхідність відкликання державного
службовця, який працює в такому структурному підрозділі.
Якщо рішення стосовно відкликання держслужбовця з відпустки прийнято, служба
управління персоналом державного органу
повідомляє про це державного службовця
засобами телефонного, електронного чи пош
тового зв’язку. Слід зауважити, що відповідно
до частини першої пункту 7 Порядку № 230
повідомляти держслужбовця слід не пізніше
ніж за п’ять календарних днів до відкликання
з відпустки. Частиною другою цієї ж статті
визначено, що в разі необхідності виконання
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особливо важливих завдань для відвернення
стихійного лиха, захисту та збереження життя
і здоров’я громадян, забезпечення захисту та
відновлення прав чи інтересів людини або
громадянина стосовно прийнятого рішення про
відкликання, служба управління персоналом
повідомляє державного службовця з використанням засобів телефонного та електронного
зв’язку не пізніше ніж за два календарних дні
до такого відкликання.
У день прибуття держслужбовця на роботу
служба управління персоналом державного
органу повинна ознайомити його в установленому порядку з наказом про відкликання та
надати завірену копію такого наказу.
Проте іноді складаються обставини, які не
дають можливості прибути на роботу. Пунктом 9 Порядку № 230 передбачено, що в разі
неможливості прибути на роботу у зв’язку із
погіршенням стану здоров’я, складною транспортною обстановкою чи за наявності інших
обставин, що ускладнюють прибуття на роботу, державний службовець повідомляє про
виникнення таких обставин з використанням
засобів телефонного або електронного (за наявності) зв’язку особу, яка прийняла рішення
про відкликання, або службу управління персоналом державного органу чи безпосереднього
керівника.
Після закінчення відпустки державний службовець повинен подати до служби управління
персоналом інформацію, документи, необхідні
для підтвердження обставин, що ускладнили
його прибуття на роботу у зв’язку з відкликанням. 
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Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

робота з документами

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

Прийняття на роботу в конфігурації ЗУП
У ЗУП є два схожих документи, що стосуються
оформлення прийняття на роботу:
 «Прийняття на роботу в організацію» —
цей документ призначений для регламентованого обліку;
 «Прийняття на роботу» — призначений
для оформлення прийняття на роботу в управлінському обліку.
Розглянемо регламентований документ
«Прийняття на роботу в організацію», але для
зручності називатимемо його скорочено —
«Прийняття на роботу».

Оформлення прийняття на роботу з картки
довідника «Співробітники організацій»
Для оформлення прийняття на роботу з
картки співробітника скористаємось механізмом введення «На підставі». Для цього потрібно
відкрити картку потрібного співробітника
(рисунок 1). Для введення інформації про прий
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няття на роботу слід натиснути на кнопку «Дії»
на панелі інструментів форми і обрати пункт
«На підставі» (або натиснути безпосередньо
на піктограму введення «На підставі»). З меню
введення «На підставі» обираємо «Прийняття на
роботу в організацію». Оформлення прийняття
на роботу на підставі картки співробітника
можливе, якщо в картці співробітника як вид
договору вказано «Трудовий договір».
У новому документі з картки співробітника
будуть заповнені такі дані: організація; співробітник; фізична особа; посада; підрозділ
організації; займаних ставок; дата прийняття;
дата звільнення; випробувальний термін; вид
розрахунку; дані про розмір нарахувань; дані
про надбавки; дані про тарифні розряди.
Якщо в картці співробітника не заповнено
значення займаних ставок, у документі буде
встановлено значення 1*. Якщо в цій картці
* Значення 1 — це кількість ставок, що заповнюється автоматично.
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Рисунок 1

не заповнений графік роботи, програма спочатку спробує підставити його з налаштувань
користувача. Якщо ж у них не вказано графіка
роботи, програма заповнить його з константи
«Основний графік роботи підприємств» (рису
нок 2).
Якщо в картці співробітника не заповнено
реквізит «Основне призначення» (у поперед
ній статті було зазначено, що цей реквізит
заповнюється для сумісників), програма автоматично заповнить закладку «Внески» (утримання ЄСВ) (рисунок 5) та «Нарахування» (вид
нарахування, його розмір) (рисунок 4). Правила
заповнення цих даних будуть такими:

 у разі заповнення в картці співробітника
реквізиту «Група внесків», інформація буде
заповнена для вказаної групи;
 якщо в картці цей реквізит не заповнений, програма автоматично заповнить дані для
групи внесків «Основний склад» (із довідника
«Групи внесків у фонди»).
Створений документ про прийняття на
роботу виглядатиме так, як зображено на
рисунках 3–5.
Для того, щоб документ був уведений у
дію, його обов’язково потрібно провести. Він
автоматично записується і проводиться після
натискання на кнопку «Ок» (при цьому в разі
Рисунок 2
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Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5
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успішного проведення документ буде автоматично закрито) або після натискання на
піктограму проведення.
Зверніть увагу: якщо документ про прийняття на роботу створюється на підставі картки
співробітника, провести його можна буде лише
після її закриття (в іншому випадку програма
повідомить про помилку: «Запис заблоковано»).
Піктограма на рисунку 6 позначає дію щодо
проведення документа.
На рисунку 7 показано, як реагує програма, якщо документ «Прийняття на роботу»
не вдалося провести. Це сталося через те, що
в налаштуваннях програми було поставлено
позначку про перевірку відповідності штатному
розпису. Тож тепер слід з’ясувати, чому саме
документ йому суперечить.

Для цього можна сформувати звіт по штатному розпису за цією посадою. Отже, звіт
«Штатний розпис» відкриваємо з робочого
столу (закладка «Кадровий облік» — «Звіт по
штатному розпису»). Для полегшення пошуку
необхідної інформації в цьому звіті слід виконати потрібні нам налаштування.
Спочатку поставимо позначки в полі
«Відбір» стосовно організації та посади (рису
нок 8). Потім відкоригуємо структуру звіту
(рисунок 9). У стандартному варіанті звіту в
показниках наявні лише поля «Кількість ставок»
та «Зайнято ставок». Інші показники додано
вручну.
Для додавання необхідних показників потрібно курсором вибрати потрібний показник зі
списку доступних полів і додати (або видалиРисунок 6

Рисунок 7
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Рисунок 8

Рисунок 9
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ти) його в показники за допомогою кнопок,
виділених на рисунку 9. Або, на думку автора,
для зручності виділити показник і натиснувши
на ліву кнопку миші перетягти його у вікно
показників.
На рисунку 10 зображено сформований
звіт. Незважаючи на те, що ми додавали певну
кількість полів, їх у звіті немає. Це пов’язано з
тим, що в ньому виводяться показники з піктограмою, яка на рисунку 9 виділена колом
(це ресурси звіту). На згаданому рисунку в
налаштуваннях звіту таку піктограму мають
позиції «Кількість ставок» та «Зайнято ставок».
Інші дані, які на рисунку 9 нижче мають
піктограму, виділену прямокутником, — це
додаткові поля. Для їх відображення у звіті
потрібно в налаштуваннях поставити позначку
в пункті «Детальні записи» (рисунок 11).

Отже, знову сформуємо звіт (рисунок 12).
Після перевірки його даних та даних документа
«Прийняття на роботу» побачимо, що штатним
розписом передбачена ставка в розмірі між
3500 і 5000 грн, а в документі «Прийняття на
роботу» вона становить 6000 грн. Якщо дані
в цьому документі правильні, потрібно ввести
зміни до штатного розпису шляхом введення
нового документа. Але майте на увазі, що дата
документа «Зміни до штатного розпису» (тобто
його реєстрація) має передувати даті прийняття
(це реквізит табличної частини «Співробітники»)
в документі про прийняття на роботу.
Після внесення змін до штатного розпису
проводимо документ про прийняття на роботу
без помилок. Під час проведення документ
створює записи в різні регістри відомостей та
накопичення (рисунок 13).
Рисунок 10

Рисунок 11
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Рисунок 12

Рисунок 13

Регістри відомостей
Для перегляду виконаних операцій по документу потрібно натиснути на кнопку «Перейти»
і обрати пункт «Рух документа за регістрами».
Під час першого відкриття звіту за діями з
документом усі гілки регістрів розгорнуті.
Для того щоб згорнути всі записи, потрібно
перевести курсор у ліву частину звіту, натиснути на праву кнопку миші та обрати «Рівень
угруповань» — «Рівень 1». Також можна налаш
тувати виведення деталізації — вертикально
або горизонтально. Приклад вертикального
виведення наведено на рисунку 14, приклад
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горизонтального виведення — на рисунку 15.
Тож обирайте зручніший для вас формат.
Регістр відомостей «Періоди роботи праців
ників організацій за основним місцем роботи»
містить дані про фізичну особу, дату початку та
закінчення роботи. Під час прийняття на роботу
вказується дата її початку, а в разі звільнення —
дата закінчення трудового договору. До цього
регістру вносяться записи, якщо працівника
прийнято на основне місце роботи. Якщо ж він є
сумісником, записи вносяться до іншого регістру
відомостей, який має назву «Періоди роботи
працівників організацій за сумісництвом».
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Рисунок 14

Рисунок 15

Структура цього регістру повністю збігається з
регістром основного місця роботи.
На рисунку 16 зображено, яку інформацію
містить регістр відомостей «Працівники орга
нізацій», а на рисунку 17 наведено дані регіст
ру «Стан працівників на випробувальному
терміні». Записи до останнього регістру формуються в разі, якщо в налаштуваннях параме-

трів обліку на закладці вказано «Управлінській
облік», а набір персоналу ведеться «За структурою юридичних осіб» (рисунок 18).
Стан «Прийнятий на роботу» формується в
разі, якщо в документі про прийняття на роботу
не вказано «Випробувальний строк». Якщо він
вказаний, стан формується як «Прийнятий з
випробувальним строком».
Рисунок 16
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Рисунок 17

Рисунок 18

Рисунок 19
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Рисунок 20

Дані регістру накопичення «Зайняті штатні
одиниці організацій» наведено на рисунку 19.
До речі, вище ми з’ясовували причину, чому
документ про прийняття на роботу видавав
помилку під час його проведення. Звіт, за допомогою якого аналізуються дані, використовує в
тому числі й записи з регістру зайнятих штатних одиниць.
Регістр відомостей «Внески до фондів пра
цівників організацій» містить дані щодо виду
податку та його актуальності для конкретного
працівника. Під час прийняття на роботу такий
запис є актуальним (рисунок 20).
Інформацію щодо видів і деталізації нарахувань співробітника та актуальності цих записів
містить регістр відомостей «Планові нараху
вання працівників організації».

Журнал кадрових наказів
Документ «Прийняття на роботу» містить
також форми наказу про прийняття на роботу
з можливістю їх роздрукування. За замовчуванням основною формою є форма № П-1,
затверджена наказом Державного комітету
статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі
статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489
(далі — Наказ № 489). Також доступна для
друку форма № П-1, затверджена наказом
Міністерства статистики України «Про затвер-
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дження типових форм первинного обліку» від
9 жовтня 1995 р. № 253, але нагадаємо, що
на сьогодні вона не є актуальною, оскільки з
виданням Наказу № 489 втратила чинність.
До документа про прийняття на роботу
можна також додати різні файли: зображення,
файли з даними. Для цього потрібно натиснути
на кнопку «Файли» і завантажити необхідну
інформацію.
Накази про прийняття на роботу можна
також створювати із журналу кадрових наказів
або журналу наказів про прийняття на роботу. Їх відмінність полягає в тому, що журнал
кадрових наказів містить всі види таких наказів, а журнал наказів про прийняття на роботу — відповідно, лише один вид документа.
Перейти до журналу кадрових документів
можна так:
 з робочого столу: закладка «Кадровий
облік» — пункт «Кадрові документи»;
 з повного інтерфейсу: «Кадровий облік
організації» — «Кадровий облік» — «Журнал
кадрових документів»;
 з інтерфейсу «Кадри організацій»: «Кадровий облік» — «Журнал кадрових документів».
До журналу (списку) документів про прий
няття на роботу можна перейти так:
 з робочого столу: закладка «Кадровий
облік» — пункт «Прийняття на роботу»;
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Рисунок 21

Рисунок 22

 з повного інтерфейсу: «Кадровий облік
організації» — «Кадровий облік» — «Прийняття
на роботу»;
 з інтерфейсу «Кадри організацій»: «Кадровий облік» — «Прийняття на роботу».
У журналі кадрових документів є можливість відбирати документи за одним видом
(рисунок 21) та встановити фільтр по працівнику (працівникам) (рисунок 22). При цьому
відбір працівників має широкі можливості.
Документ про прийняття на роботу можна
вводити не з картки співробітника, а безпосередньо з журналу. Якщо один документ про
прийняття міститиме список працівників, можна
скористатися меню «Заповнити». При цьому
програма надасть два варіанти заповнення:
«Співробітники» або «Працівники, раніше прийняті до компанії».
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Заповнення за варіантом «Співробітники»
відбувається так. Програма аналізує картки
працівників організації, які не прийняті на
роботу і в картках яких на закладці «Трудовий
договір» дата «З…» і дата «По…» містяться
у проміжку вказаних користувачем дат для
заповнення. Також пошук відбувається лише
серед карток працівників організацій з видом
договору «Трудовий договір».
Заповнення за варіантом «Працівники, раніше
прийняті до компанії» аналізує дані управлінського обліку, порівнює організації з регістру
«Відповідність підрозділів та підрозділів організацій» та аналізує на входження дати прийняття з
управлінського документа на прийняття на роботу
в інтервал дат, заданих користувачем. 
Продовження в наступних номерах
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Олександр Носіков,

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

Готельна справа: персонал
Топ-менеджмент готельної сфери
У спеціалізованих виданнях, присвячених готельному бізнесу, нерідко порушується питання
пошуку ефективних керівників для організації
згаданої справи. Одним з головних інструментів
кадрової політики роботодавця щодо вищих
керівників сфери гостинності є матеріальна
винагорода, рівень якої зазвичай залежить від
таких позицій:
 розміру готелю (кількість номерів потенційно забезпечує фінансові результати діяльності);
 типу управління (мережевий або незалежний готель);
 категорії готелю (від бюджетного до
п’ятизіркового);

 розміщення (курортна місцевість, центр
міста, аеропорт тощо);
 типу готелю (конгрес-центр, SPA, апартготель тощо).
Крім того, роботодавець звертає увагу на
професійні здобутки кандидата у топ-менеджери,
його кар’єрну історію та результати діяльності на
попередніх посадах.
Отже, спрямування на грамотне й гнучке
заохочення персоналу — важлива складова
кадрової стратегії готелю, що дає змогу досягти
більшої віддачі сьогодні та зменшує потенційний ризик плинності кадрів у перспективі.
Функції топ-менеджерів сфери гостинності,
виконання яких має забезпечити досягнення
успішних результатів діяльності готелів, наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

Завдання та обов’язки деяких керівників готельної сфери
№
Найменування посади
з/п
1 Керуючий готельним
господарством

Код КП*�

Завдання та обов’язки

1210.1

Організовує збирання інформації щодо ринку готельних послуг,
цін і тарифів у готелях-конкурентах. Установлює ділові зв’язки
з партнерами та потенційними клієнтами, організовує рекламу
готельних послуг, вживає заходів щодо підвищення популярності готелю. Складає бізнес-план і контролює його виконання,
укладає комерційні угоди та здійснює інші комерційні операції.

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

Найменування посади

2

Головний адміністратор
(готелю)

3

Завідувач поверху
готелю
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Код КП�

1229.6

1225

Завдання та обов’язки
Організовує розроблення раціональних форм планово-облікової
та звітної документації відповідно до нормативних актів, широке
впровадження у сферу господарської діяльності автоматизованих
систем управління на основі комп’ютерної техніки. Здійснює
керівництво та організаційні роботи щодо впровадження та
вдосконалення економічних методів управління. Контролює
фінансові операції, ведення облікової та звітної документації
в готелі. Організовує обслуговування осіб, які проживають у
готелі, та їх відпочинок з урахуванням міжнародних стандартів
Здійснює керівництво діяльністю служби приймання та
обслуговування громадян, які прибули до готелю для тимчасового проживання. Забезпечує правильне використання
номерів і місць згідно з чинними нормативними документами.
Періодично перевіряє правильність і своєчасність розрахунків
з особами, що проживають у готелі, згідно з установленими
цінами й тарифами за проживання, бронювання номерів
(місць) і додаткові платні послуги, не допускаючи заборгованості. Організовує контроль за своєчасною та якісною
підготовкою номерів і місць перед заселенням, якістю періодичного та комплексного прибирання номерів, місць
загального користування, підсобних та адміністративних
приміщень. Організовує облік осіб, які проживають у готелі,
за встановленими формами документів первинного обліку.
Щодня складає відомості про завантаженість готелю за
поточну добу та наявність вільних місць. У разі поселення
учасників масових заходів організовує роботу служби для
оперативного оформлення документів, розміщення та обслуговування прибулих. Контролює надання особам, які проживають у готелі, встановлених безплатних і платних послуг,
піклується про підвищення якості та культури обслуговування.
Вживає заходів щодо вирішення конфліктних ситуацій між
особами, які проживають у готелі, та персоналом готелю.
Організовує складання актів на зіпсоване або знищене особами, які проживають у готелі, майно готелю для матеріального відшкодування винними збитків відповідно до чинного
законодавства. Аналізує записи в книзі відгуків і пропозицій,
вживає заходів самостійно або через адміністрацію готелю
Забезпечує вчасну та якісну підготовку номерів і місць у
номерах до заселення, надання мешканцям готелю всіх
видів послуг.
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№
з/п

Найменування посади

Код КП�

Завдання та обов’язки
Наглядає за наявністю на поверсі вільних номерів і
місць, розміщенням громадян, яких направляє черговий
адміністратор. Стежить, щоб мешканці, які виїжджають,
вчасно звільняли номери (місця). Здійснює контроль за
економним і раціональним витрачанням електроенергії
та води, безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації, а також за справністю меблів,
інвентарю, електричного та електронного обладнання;
у разі виявлення несправностей вживає заходів щодо їх
усунення. Забезпечує збереженість майна, обладнання
та інвентарю на поверсі та в установленому порядку
несе матеріальну відповідальність за нього. Контролює
складання актів про забуті мешканцями речі, документи,
гроші та передає їх у камеру схову або адміністратору.
Керує роботою обслуговуючого персоналу на поверсі
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4

Завідувач корпусу
готелю

1225

Здійснює керівництво діяльністю працівників корпусу
готелю щодо приймання, розміщення та обслуговування
громадян, яких адміністратором готелю направлено для
тимчасового проживання в корпусі на термін, зазначений у візитній картці гостя. Організовує та контролює
виконання вчасної та якісної підготовки номерів і місць,
прибирання адміністративних, підсобних приміщень та
місць загального користування. Систематично перевіряє
наявність і справність обладнання усіх приміщень корпусу готелю, вживає заходів щодо усунення виявлених
недоліків. Вживає заходів щодо вирішення конфліктів,
що виникають між особами, які проживають у готелі, та
обслуговуючим персоналом. Бере участь у складанні актів
про пошкоджені або знищені матеріальні цінності готелю
для стягнення збитків з винних осіб. Веде облік підзвітних матеріальних цінностей, звітує перед бухгалтерією
готелю. Наглядає за вчасним і правильним оформленням
документів, встановлених для корпусу готелю, щотижня
готує оперативну інформацію про наявність осіб, які
проживають у корпусі готелю, та вільних номерів і місць

5

Завідувач філіалу (філії)
готелю

1225

Здійснює керівництво діяльністю філіалу готелю як
відокремленого підрозділу готелю з правом відкриття
поточних та розрахункових рахунків. Складає місячний
графік виходу на роботу працівників філіалу, узгоджує
та затверджує його в установленому порядку.
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
з/п

Найменування посади

Код КП�

Завдання та обов’язки
Організовує і контролює підготовку номерів і місць, прибирання адміністративних та підсобних приміщень, місць загального користування і прибудинкової території. Забезпечує
працівників необхідною технікою та матеріалами, контролює
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та режиму
роботи філіалу. Систематично перевіряє наявність і справність
обладнання усіх приміщень філіалу, вживає заходів щодо
усунення недоліків та несправностей. Організовує облік підзвітних матеріальних цінностей і звітує перед бухгалтерією
готелю про їх наявність. Аналізує щоденну оперативну інформацію про наявність осіб, які проживають у готелі, та кількість
вільних номерів і місць, приймає відповідні рішення щодо
підвищення рентабельності роботи філіалу. Вживає заходів
щодо вирішення конфліктів, які виникають між особами, що
проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Складає
акти про зіпсовані або знищені особами, які проживають у
готелі, матеріальні цінності готелю для матеріального стягнення з винуватців згідно з чинним законодавством

З таблиці 1 зрозуміло, що деякі функції
керівників (наглядові, взаємодії з клієнтами,
складання звітності тощо) є тотожними, а різниця полягає лише в закріпленій території відповідальності (поверх, корпус, увесь готель).

Лінійний персонал готелю
Лінійний персонал готельної сфери можна поділити на дві групи: постійні та сезонні працівники.
Завдання та обов’язки постійних працівників готелів містяться у Випуску 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 17 червня 1999 р. № 144.
Кваліфікаційні характеристики деяких посад (професій) таких працівників наведено в таблиці 2.
Наведені в таблиці 2 обов’язки лінійних працівників суттєво доповнюються у посадових (робочих)
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інструкціях, де враховуються спеціалізація, умови
роботи та рівень сервісу конкретного готелю.
Зазначимо, що в міні-готелях з кількістю
персоналу 15-20 осіб кадрова політика визначається терміном «універсальні бійці». Тобто
там працівникам нерідко доводиться поєднувати функції декількох фахівців і бути взаємозамінними. Проте наголосимо, що спроби
роботодавця поєднати в посадовій (робочій)
інструкції працівника функції, притаманні посадам (професіям) із різними рівнем кваліфікаційних вимог та різної функціональної спрямованості (наприклад, «Комірник-бухгалтер»,
«Водій-охоронник» тощо) є неправомірними,
суперечать принципам професійної класифікації та загрожують відповідальністю згідно із
законодавством.
Зверніть увагу, щоб уникнути трудових спорів, усі завдання та обов’язки, викладені в посадовій (робочій) інструкції працівника, мають
відповідати одному рівню кваліфікації та відповідальності.
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Таблиця 2

Завдання та обов’язки деяких працівників готельної сфери
№
Найменування посади Код КП
Завдання та обов’язки
з/п
1 Адміністратор черговий 4222 Надає за пред’явленням паспорта або іншого документа,
що засвідчує особу, номери та місця прибулим до готелю.
готелю
Здійснює розрахунок за проживання та надання послуг у
разі відсутності касира. Наглядає за своєчасністю оплати за
проживання в готелі та за послуги. Веде облік осіб, які проживають у готелі, здійснює контроль за звільненням номерів
і місць. Складає відомості про завантаженість готелю за поточну добу, оформлює переведення осіб, які проживають у
готелі, з одного номера в інший за їх проханням. Забезпечує
виконання правил користування та внутрішнього розпорядку
в готелі. Вживає заходів щодо вирішення конфліктів, які
виникають між особами, які проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Приймає заявки на бронювання
місць. Передає адресатам кореспонденцію, яка надходить у
готель. Веде облік речей, забутих особами, які проживали в
готелі, та відвідувачами, вживає заходів щодо їх збереження
та повернення. Складає акти про пошкоджені або знищені
особами, які проживають у готелі, матеріальні цінності готелю, стягує з винних за збитки в порядку, встановленому
чинним законодавством. Наглядає за додержанням чистоти в готелі, своєчасністю та якістю прибирання номерів,
справністю електромережі, ліфтів, водопроводу та іншого
обладнання готелю. Керує роботою персоналу, який займається прийманням, розміщенням та обслуговуванням осіб,
які проживають у готелі
2 Портьє
5121 Забезпечує збереження, видачу та одержання особами,
які проживають у готелі, ключів від номерів. Приймає та
своєчасно вручає направлену на адресу осіб, які проживають у готелі, кореспонденцію. Інформує про послуги,
що надаються в готелі, приймає замовлення на ці послуги,
контролює своєчасність і якість їх виконання. За дорученням
адміністратора веде журнал обліку громадян України та
іноземців, реєструє заявки на бронювання номерів (місць).
Повідомляє адміністратору оперативні дані про номери
(місця), що звільняються. Наглядає за порядком у вестибюлі.
Забезпечує виконання правил користування і внутрішнього
розпорядку в готелі. Дає інформацію особам, які проживають
у готелі, з різних питань
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Підбираємо галузеві посади (професії)

№
Найменування посади
з/п
3 Черговий по поверху
готелю

4

Покоївка
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Код КП

Завдання та обов’язки

5121

Розміщує в номерах на поверсі громадян, яких направляє адміністратор. Забезпечує виконання мешканцями та обслуговуючим
персоналом на поверсі правил користування та внутрішнього
розпорядку в готелі. Здійснює розрахунки за надані послуги.
Зберігає, приймає та видає ключі від номерів. Здійснює контроль
за чистотою приміщень, збереженістю майна та обладнання
на поверсі, за економним витрачанням електроенергії та води.
Наглядає за безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації та в разі виявлення несправностей вживає
заходів щодо їх усунення. Контролює вчасність виїзду громадян,
які мешкали на поверсі. Веде обік вільних номерів та місць у
номерах і повідомляє чергового адміністратора про їх наявність.
Видає перепустки на винесення речей під час звільнення номерів
і місць. Складає акти про забуті мешканцями речі, документи,
гроші та здає їх до камери схову або адміністратору. Приймає та
здає чергування й гроші, одержані за послуги. Контролює якість
виконання посадових обов’язків покоївками та прибиральницями
на поверсі
Зустрічає та розміщує гостей. Здійснює щоденне, поточне й
генеральне прибирання номерів і закріплених за нею приміщень
загального користування згідно з прийнятою технологією та періодичністю. Змінює постільну білизну, рушники й туалетні речі
після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання
прибирає ліжка. Приймає замовлення від мешканців на побутові
послуги та забезпечує їх своєчасне виконання. У разі несправності
меблів, побутової техніки, освітлювальних приладів, сантехнічного та іншого обладнання номерів подає заявку черговому на
поверсі або адміністратору для проведення ремонту відповідними
спеціалістами. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна
та обладнання готелю інформує про це чергового на поверсі

5142
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робочий час

Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Неповний робочий час:

відпустки та оплата непрацездатності
Майже на кожному підприємстві є працівники, які працюють на умовах
неповного робочого часу. При цьому такий режим робочого часу може
бути їм встановлено як з власної ініціативи, так і з ініціативи роботодавця.
Тож у статті з’ясуємо, як впливає робота на умовах неповного робочого
часу на надання відпусток та розрахунок відпускних, а також на оплату за
листком непрацездатності

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від
8 лютого 1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений
постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Н

еповним робочим часом вважається
робочий час з тривалістю менше нормальної. Згідно з частиною першою
статті 50 КЗпП нормальна тривалість
робочого часу не може перевищувати 40 годин
на тиждень. Отже, за п’ятиденного робочого
тижня з двома вихідними днями тривалість
робочого часу має бути не більше 8 годин
на день, а за шестиденного робочого тижня

92

з одним вихідним днем — не більше 7 годин
на день.
За згодою між працівником та роботодавцем працівнику може бути встановлено
неповний робочий час шляхом запровадження:
 неповного робочого дня — коли зменшується кількість годин роботи протягом дня;
 неповного робочого тижня — коли зменшується кількість днів роботи протягом тижня;
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 неповного робочого дня і неповного
робочого тижня — коли одночасно зменшується кількість годин роботи протягом дня і робочих днів протягом тижня.
Зауважимо, що законодавством не встановлено конкретної тривалості неповного
робочого часу: для кожного працівника вона
визначається індивідуально, за погодженням
між ним та керівником підприємства. Також не
встановлено мінімальної тривалості неповного
робочого часу.
Відповідно до частини третьої статті 56
КЗпП робота на умовах неповного робочого
часу не тягне за собою будь-яких обмежень
трудових прав працівників, тобто вони нарівні з
іншими працівниками мають право на відпустки та виплати із соцстрахування (допомога по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та
пологах тощо). Але деякі особливості під час
надання та розрахунку відпускних і оплати за
листком непрацездатності для тих, хто працює
неповний робочий час, все ж таки є.

Надання та оплата відпусток
Тривалість відпусток
Щорічна основна відпустка надається
працівнику за відпрацьований робочий рік,
незалежно від того, на яких умовах — повного
чи неповного робочого часу — він працював.
Так, у пункті 1 частини першої статті 9 Закону
про відпустки вказано, що до стажу роботи,
який дає право на щорічну основну відпустку,
зараховується час фактичної роботи, в т. ч. на
умовах неповного робочого часу, протягом
робочого року, за який надається відпустка.
Отже, працюючи неповний робочий день або
неповний робочий тиждень працівник має
право на щорічну основну відпустку повної тривалості. Нагадаємо, що мінімальна тривалість
щорічної основної відпустки, яка надається
працівнику за відпрацьований робочий рік, —
24 календарних дні.
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Щорічна додаткова відпустка за роботу
зі шкідливими та важкими умовами праці
(ст. 7 Закону про відпустки) надається тим
працівникам, які фактично зайняті на роботах
зі шкідливими та важкими умовами праці не
менше половини тривалості робочого дня,
встановленої для працівників певного виробництва, цеху, професії або посади. Це означає,
що право на зазначені відпустки безпосередньо
залежить від конкретної тривалості робочого
часу працівника.
Так, якщо працівнику встановлено неповний
робочий день, припустимо, 4 години за 8-годинного робочого дня і він весь час працює зі
шкідливими умовами праці, то така робота
зараховується до стажу, який дає право на
щорічну додаткову відпустку. Однак якщо такий
працівник працює, припустимо, не 4, а 3 години
на день, то в такому разі час роботи на умовах
неповного робочого часу не зараховується до
стажу, який дає право на щорічну додаткову
відпустку, оскільки не виконується умова для
її надання.
Щорічна додаткова відпустка за особливий
характер праці (ст. 8 Закону про відпустки)
надається окремим категоріям працівників,
робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних
географічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного ризику для здоров’я, а також
працівникам з ненормованим робочим днем.
Оскільки ненормований робочий день не може
бути встановлено працівнику, який працює
неповний робочий день, відповідно, йому не
може бути надана така відпустка. Водночас
право на неї має працівник, зайнятий на умовах
неповного робочого тижня (п. 2 Рекомендацій
щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці,
затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 10 жовтня
1997 р. № 7).
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Додаткова соціальна відпустка на дітей
передбачена для певних категорій працівників з
дітьми. Вона надається саме за наявність дітей
і не залежить від того, на умовах повного чи
неповного робочого часу працює працівник.
Навіть якщо така особа працює один день
на тиждень чи одну годину на день, вона має
право на додаткову соціальну відпустку на дітей
повної тривалості.
Додаткова відпустка працівникам-«чорно
бильцям» не належить до щорічних відпусток:
її надають лише тим працівникам, які мають
статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
категорії 1 та 2. Ця відпустка також надається
за календарний рік строком на 14 робочих (16
календарних) днів. Оскільки законодавством
не обумовлено надання «чорнобильської» відпустки залежно від режиму роботи, це означає,
що працівник-«чорнобилець», який працює в
режимі неповного робочого часу, має право на
таку відпустку на загальних підставах і повної
тривалості.

Розрахунок відпускних
Щоб розрахувати суму відпускних, необхідно середню зарплату за один календарний
день помножити на кількість календарних днів
відпустки. У свою чергу, середня зарплата за
один календарний день обчислюється шляхом
ділення заробітку за розрахунковий період на
кількість календарних днів у розрахунковому
періоді.
До заробітку включають виплати, перелічені
в пункті 3 Порядку № 100. До календарних
днів розрахункового періоду не враховують
святкові та неробочі дні, визначені статтею 73
КЗпП, а також дні, протягом яких працівник
згідно з чинним законодавством або з інших
поважних причин не працював і за ним не
зберігався заробіток або зберігався частково
(абзац шостий п. 2 Порядку № 100).
Працівник, зайнятий на умовах неповного
робочого дня, відпрацьовує нормальну кількість робочих днів на місяць, і всі вони вклю-
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чаються до розрахунку. Середню зарплату та
суму відпускних він матиме менші, ніж були б
у разі повного робочого часу, оскільки оплата
праці проводиться пропорційно відпрацьованому часу.
Приклад 1
Менеджеру з персоналу з 2 квітня
2018 р. надається щорічна основна
відпустка тривалістю 24 календарних дні.
Він працює на умовах неповного робочого
дня — 6 годин на день за п’ятиденного ро
бочого тижня. Посадовий оклад менеджера
за штатним розписом — 5000,00 грн, зар
плата нараховується йому пропорційно
відпрацьованому часу.
Виплати, які були нараховані менеджеру
протягом розрахункового періоду та вклю
чаються до розрахунку, — 45 000,00 грн.
Розрахунковий період — з 1 квітня 2017 р.
по 31 березня 2018 р., у ньому:
 календарних днів — 365;
 святкових та неробочих днів — 12.
До розрахунку включаються 353 к. дн.
(365 к. дн. – 12 св. дн.).
Середня зарплата за один календарний день:
45 000,00 грн ÷ 353 к. дн. = 127,48 грн.
Сума відпускних:
127,48 грн × 24 к. дн. = 3059,52 грн.

Працівник, зайнятий у режимі неповного
робочого тижня (1, 2, 3 чи 4 дні протягом
тижня), відпрацьовує за місяць кількість робочих днів, яка є менше нормальної, тому найчастіше виникає запитання, що робити з тими
днями, які були для працівника неробочими
(але не вихідними) у зв’язку з таким режимом
роботи.
Згідно з роз’ясненням Міністерства праці та
соціальної політики України, наданим у листі
від 25 травня 2009 р. № 294/13/84-09, в такому
випадку визначальним фактором є те, з чиєї
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ініціативи — працівника чи роботодавця — було
запроваджено неповний робочий тиждень. Так:
 якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня не з власної ініціативи, а за
наказом керівника підприємства, то з розрахункового періоду виключають дні, протягом яких
працівник не працював за скороченого робочого
тижня;
 якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня за власним бажанням (у зв’язку
із сімейними обставинами, працює за сумісництвом тощо), то невідпрацьовані протягом робочого тижня дні не виключають із розрахункового
періоду.
Далі покажемо на прикладах, як конкретний
режим неповного робочого часу (неповний
робочий день чи неповний робочий тиждень),
а також його тривалість впливають на право
працівника на додаткові відпустки.

Приклад 2
Менеджеру з персоналу з 10 квіт
ня 2018 р. надається щорічна
основна відпустка тривалістю 20 кален
дарних днів. З 1 січня 2018 р. наказом по
підприємству йому було встановлено
неповний робочий тиждень (чотири дні
на тиждень, п’ятниця — додатковий
вихідний).
У 2017 р. менеджеру нараховувалася
зарплата, виходячи із посадового окладу
в розмірі 5000,00 грн, а з 1 січня 2018 р. —
пропорційно відпрацьованому часу.
Розрахунковий період — з 1 квітня 2017 р.
по 31 березня 2018 р., у ньому:
 календарних днів — 365;
 святкових та неробочих днів — 12;
 днів, протягом яких менеджер не пра
цював за скороченого робочого тижня, — 13.
До розрахунку включаються 340 к. дн.
(365 к. дн. – 12 св. дн. – 13 к. дн.).
Протягом розрахункового періоду мене
джер не перебував у відпустці та не
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отримував листка непрацездатності і
йому було нараховано 56 857,14 грн, з
них:
 45 000,00 грн — зарплата за період з
1 квітня по 31 грудня 2017 р.;
 11 857,14 грн — зарплата за період з
1 січня по 31 березня 2018 р.
Середня зарплата за один календарний
день:
56 857,14 грн ÷ 340 к. дн. = 167,23 грн.
Сума відпускних:
167,23 грн × 20 к. дн. = 3344,60 грн.
Приклад 3
Використовуючи умови прикладу 2,
припустимо, що з 1 січня 2018 р.
менеджеру з персоналу було встановле
но неповний робочий тиждень (чотири
дні на тиждень, п’ятниця — додатковий
вихідний) за його заявою.
У такому разі дні, протягом яких мене
джер не працював за скороченого робо
чого тижня, не виключаються із розра
хункового періоду й до розрахунку бе
руться 353 к. дн. (365 к. дн. – 12 св. дн.).
Середня зарплата за один календарний
день:
56 857,14 грн ÷ 353 к. дн. = 161,07 грн.
Сума відпускних:
161,07 грн × 20 к. дн. = 3221,40 грн.

Приклад 4
Горновий доменної печі, який працює
на умовах неповного робочого дня
(6 годин на день за п’ятиденного робочого
тижня), подав заяву про надання йому із 16
квітня 2018 р. щорічної додаткової відпуст
ки за роботу із шкідливими та важкими
умовами праці.
Незважаючи на те, що працівник працює
неповний робочий день, він щодня відпрацьо
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вує не менше 4 годин у шкідливих та важких
умовах праці. Отже, він має право на що
річну додаткову відпустку за роботу із
шкідливими та важкими умовами праці,
повна тривалість якої становить 14 кален
дарних днів за відпрацьований робочий рік.
Розрахунковий період — з 1 квітня 2017 р.
по 31 березня 2018 р., у ньому:
 календарних днів — 365;
 святкових та неробочих днів — 12;
 днів відпустки — 28 (щорічна основна
відпустка з 3 по 30 липня 2017 р.);
 днів непрацездатності — 10 (з 17 по 21
квітня 2017 р. та з 12 по 16 лютого 2018 р.).
Згідно з частиною другою статті 9 Закону
про відпустки до стажу роботи, що дає
право на щорічну додаткову відпустку за
роботу із шкідливими та важкими умовами
праці, зараховується час фактичної роботи
з такими умовами праці, час щорічних осно
вної та додаткової відпустки за роботу із
шкідливими та важкими умовами праці та
час роботи вагітних жінок, переведених на
легшу роботу на підставі медичного висно
вку. Оскільки під час хвороби працівник не
працював із зазначеними умовами праці, дні
хвороби не включаються до стажу, що дає
право на зазначену додаткову відпустку.
Отже, у розрахунковому періоді стаж ро
боти, що дає право на щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими та важ
кими умовами праці, становить:
 365 к. дн. – 12 св. дн. – 10 к. дн. = 343 к. дн.
Тривалість додаткової відпустки для цього
працівника:
 (14 к. дн. ÷ 353 к. дн.) × 343 к. дн. = 13,6 к. дн.
≈ 14 к. дн.
Протягом розрахункового періоду горновому
доменної печі було нараховано 91 590,00 грн,
з них:
 81 600,00 грн — зарплата;
 7400,00 грн — відпускні;
 2590,00 грн — оплата за листками не
працездатності.
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Усі зазначені виплати включаються до роз
рахунку середньої зарплати.
Середня зарплата за один календарний день:
 91 590,00 грн ÷ 353 к. дн. = 259,46 грн.
Сума відпускних:
 259,46 грн × 14 к. дн. = 3632,44 грн.

Приклад 5
Бухгалтер із заробітної плати пра
цює неповний робочий день — 5 годин
на день за п’ятиденного робочого тижня.
Згідно з положеннями колективного дого
вору цю посаду включено до переліку посад
працівників, які мають право на додаткову
відпустку за ненормований робочий час
тривалістю 7 календарних днів. Бухгалтер
подав заяву про надання йому додаткової
відпустки за ненормований робочий день з
12 квітня 2018 р.
Однією з основних умов для встановлення
працівнику ненормованого робочого дня є
періодичне виконання роботи понад уста
новлену нормальну тривалість робочого
часу, тобто понад 40 годин на тиждень.
У даному випадку бухгалтер працює 25
годин на тиждень, тобто конкретно для
нього ненормований робочий день не може
застосовуватися. Відповідно, він не має
права на додаткову відпустку за ненормо
ваний робочий день.
Приклад 6
Бухгалтер із заробітної плати
працює неповний робочий тиждень:
з понеділка по четвер за п’ятиденного
робочого тижня. Згідно з положеннями
колективного договору цю посаду вклю
чено до переліку посад працівників, які
мають право на додаткову відпустку за
ненормований робочий час тривалістю 7
календарних днів. Бухгалтер подав заяву
про надання йому додаткової відпустки
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за ненормований робочий день з 12 квітня
2018 р.
Для працівників, які працюють на умовах
неповного робочого тижня, може засто
совуватися ненормований робочий день,
тому вони мають право на додаткову від
пустку за ненормований робочий день. Але
зі стажу для зазначеної відпустки слід ви
ключити робочі дні, в які працівник не пра
цював у зв’язку зі своїм режимом роботи.
Розрахунковий період — з 1 квітня 2017 р.
по 31 березня 2018 р., у ньому:
 календарних днів — 365;
 святкових та неробочих днів — 12;
 днів відпустки — 24 (щорічна основна
відпустка з 3 по 26 липня 2017 р.);
 днів, протягом яких бухгалтер не пра
цював за скороченого робочого тижня, — 48.
Отже, у розрахунковому періоді стаж
роботи, який дає право на додаткову від
пустку за ненормований робочий день, ста
новить:
365 к. дн. – 12 св. дн. – 52 к. дн. = 301 к. дн.
Тривалість додаткової відпустки для цього
працівника:
(7 к. дн. ÷ 353 к. дн.) × 301 к. дн. = 5.9 к. дн. ≈ 6 к. дн.
Протягом розрахункового періоду бухгал
теру було нараховано 71 800,00 грн, з них:
 66 000,00 грн — зарплата;
 5800,00 грн — відпускні.
Усі виплати включаються до розрахунку
середньої зарплати.
Середня зарплата за один календарний день:
71 800,00 грн ÷ 353 к. дн. = 203,40 грн.
Сума відпускних:
203,40 грн × 6 к. дн. = 1220,40 грн.

Тимчасова непрацездатність
Правила оплати за листком
непрацездатності
Для працівника, який працює на умовах
неповного робочого часу, застосовується
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загальний порядок оплати за листком непрацездатності. Зокрема, оплата перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності здійснюється за
рахунок коштів підприємства, а починаючи із
шостого дня непрацездатності — за рахунок
коштів Фонду соціального страхування (ФСС).
Важливий момент — оплаті підлягають усі
календарні дні, визначені листком непраце
здатності, навіть якщо вони є для працівника
неробочими у зв’язку з тим, що він працює
на умовах неповного робочого часу (зокрема,
неповного робочого тижня). На цьому наголошує Виконавча дирекція Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
в листі від 18 серпня 2016 р. № 2.4-46-1431.
Нарахування провадиться на основі таких
показників:
 страховий стаж працівника, який працює
на умовах неповного робочого часу;
 максимальна сума (гранична величина)
заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески;
 середньоденна заробітна плата;
 мінімальна заробітна плата.
Страховий стаж визначають станом на день
настання страхового випадку (це день, за яким
відкрито листок непрацездатності) й обчислюють у місяцях. Залежно від страхового стажу,
суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства
та допомоги за листком непрацездатності від
ФСС нараховуються і виплачуються в різних
відсотках середньої заробітної плати (ст. 24
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-ХІV).
Максимальну суму заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, та мінімальну
заробітну плату застосовують як верхню та
нижню межі під час нарахування допомоги по
тимчасовій непрацездатності в певних випадках.
Так, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною або хворим членом сім’ї) і допомоги
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по вагітності та пологах у розрахунку на місяць
не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску
(абзаци другий та третій п. 2 Порядку № 1266).
Крім того:
 сума допомоги по вагітності та пологах
у розрахунку на місяць не може бути меншою
встановленого на той момент розміру мінімальної заробітної плати (абзац третій п. 2
Порядку № 1266);
 якщо протягом 12 календарних місяців
перед захворюванням страховий стаж працівника становить менше шести місяців, середня
зарплата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності в розрахунку на місяць
не повинна бути вище за розмір встановленої
на той момент мінімальної заробітної плати
(абзац другий п. 29 Порядку № 1266), а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах —
не менше за розмір мінімальної заробітної
та не вище двократного розміру мінімальної
заробітної плати, визначеної в місяці настання
страхового випадку (абзац третій п. 29 Порядку
№ 1266).

Обчислення середньоденної зарплати
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) працівника, на яку нарахований
єдиний внесок, на кількість календарних днів
зайнятості (перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді, без урахування
календарних днів, не відпрацьованих з поважних
причин (п. 3 Порядку № 1266). До поважних
причин належать: тимчасова непрацездатність,
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,
відпустка для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку (шестирічного віку — за
медичним висновком), відпустка без збереження
заробітної плати.
Якщо працівник не працював з поважних причин тривалий час, то із розрахункового періоду
виключаються місяці (з першого до першого
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Приклад 7
Бухгалтер із заробітної плати з
1 січня 2018 р. працює в режимі
неповного робочого тижня (робочі дні —
понеділок, середа, п’ятниця). До цієї дати
працювала повний робочий час. Посадовий
оклад бухгалтера — 6000,00 грн, страхо
вий стаж — 7 років. З 19 по 27 березня
2018 р. бухгалтер хворіла, що підтвер
джується листком непрацездатності.
Протягом розрахункового періоду (бере
зень 2017 р. — лютий 2018 р.) працівниця
також хворіла з 2 по 10 листопада 2017 р.,
іншого не відпрацьованого з поважних
причин часу не було. Заробітна плата за
листопад 2017 р. без урахування допо
моги по тимчасовій непрацездатності —
4090,90 грн.
У розрахунковому періоді:
 кількість календарних днів — 365;
 кількість днів, не відпрацьованих з по
важних причин, — 9.
До розрахунку середньої зарплати вклю
чаються 356 к. дн. (365 к. дн. – 9 к. дн.).
Протягом розрахункового періоду бух
галтеру було нараховано 66 879,50 грн,
з них:
 58 090,90 грн — зарплата за період
з 1 березня по 31 грудня 2017 р.;
 1760,00 грн — оплата за листком не
працездатності;
 7028,60 грн — зарплата за період з 1 січ
ня по 28 лютого 2018 р.
Для розрахунку середньої зарплати бере
мо 65 119,50 грн (58 090,90 грн +
+ 7028,60 грн).
Середньоденна заробітна плата:
65 119,50 грн ÷ 356 к. дн. = 182,92 грн.
Розмір денної виплати з урахуванням від
сотка страхового стажу (70 %):
182,92 грн × 70 % = 128,04 грн.
Сума оплати за рахунок підприємства
(перші п’ять днів):
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робочий час

128,04 грн × 5 к. дн. = 640,20 грн.
Сума допомоги від ФСС (з шостого по
дев’ятий дні):
128,04 грн × 4 к. дн. = 512,16 грн.
Загальна сума оплати за листком непра
цездатності:
640,20 грн + 512,16 грн = 1152,36 грн.
числа), коли він не перебував на роботі. Разом
з тим із розрахункового періоду не виключають
святкові та неробочі дні, а також дні, не відпрацьовані через установлення неповного робочого
тижня.
Розрахунковим періодом для обчислення
середньої заробітної плати для оплати перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, призначення допомоги
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по тимчасовій непрацездатності і допомоги по
вагітності та пологах є 12 календарних місяців
перебування у трудових відносинах (з першого
до першого числа) за останнім основним місцем
роботи працівника, які передують місяцю настання страхового випадку (п. 25 Порядку № 1266).
Якщо перед настанням страхового випадку працівник відпрацював менше 12 календарних місяців, то розрахунковий період визначається згідно
з пунктами 26–28 Порядку № 1266.
Щоб розрахувати суми оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів підприємства та допомоги від ФСС,
необхідно суму денної виплати, розмір якої
встановлюється у відсотках від середньоденної
заробітної плати залежно від страхового стажу,
помножити на кількість календарних днів, що
підлягають оплаті (п. 2 Порядку № 1266). 
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Зразок
Положення про атестацію працівників
1. Загальні положення
1.1. Атестація працівників підприємства проводиться у встановленому законодавством порядку для
оцінювання результатів діяльності та визначення ділових якостей і кваліфікації працівників з метою виявлення їх відповідності займаній посаді.
1.2. Атестації підлягають усі категорії працівників підприємства, крім зазначених у п. 1.5 цього Положення.
1.3. Строки проведення атестації.
Атестація проводиться не частіше одного разу на три роки.
1.4. Основні завдання атестації.
Атестація сприяє вдосконаленню діяльності підприємства у сфері добору, підвищення кваліфікації
персоналу, визначення рівня його професійної підготовки та відповідності займаній посаді, а також вирішенню питання про присвоєння працівнику кваліфікаційного розряду.
1.5. Працівники, які не підлягають атестації:
— працівники, які працюють на відповідній посаді менше одного року;
— вагітні жінки;
— особи, які доглядають за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства;
— самотні матері або самотні батьки, які мають дітей віком до 14 років;
— неповнолітні;
— особи, які працюють за сумісництвом.
1.6. Атестація окремих працівників проводиться не раніше ніж через рік після виходу з відпустки для
догляду або протягом року з моменту присвоєння їм кваліфікаційного розряду, призначення на посаду
та за конкурсом, після складання кваліфікаційного іспиту, закінчення курсів підвищення кваліфікації або
перепідготовки.
2. Атестаційна комісія
Атестацію працівників підприємства здійснюють атестаційні комісії.
2.1. Формування та склад атестаційної комісії.
2.1.1. Атестаційна комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Кількісний
і персональний склад атестаційної комісії, строки й порядок її роботи затверджуються наказом директора
підприємства. До складу атестаційної комісії включаються представники кадрової та юридичної служб
підприємства. До складу атестаційної комісії включається представник профспілки.
2.2. Порядок зміни складу атестаційної комісії.
Зміни щодо складу атестаційної комісії вносяться директором підприємства.
2.3. Голова атестаційної комісії:
2.3.1. Головує на засіданнях атестаційної комісії.
2.3.2. Організовує роботу атестаційної комісії.
2.3.3. Розподіляє обов’язки між членами атестаційної комісії.
2.3.4. Визначає за погодженням із членами комісії порядок розгляду питань.
2.3.5. Веде прийом працівників, які проходять атестацію, організовує роботу членів атестаційної комісії
з розгляду пропозицій, заяв і скарг працівників, які атестуються.
2.3.6. Здійснює інші повноваження.
2.4. Заміщення тимчасово відсутнього голови атестаційної комісії.
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У разі тимчасової відсутності голови атестаційної комісії повноваження голови комісії здійснює заступник
або один з членів атестаційної комісії.
2.5. Порядок роботи атестаційної комісії.
2.5.1. Засідання атестаційної комісії скликаються головою комісії.
2.5.2. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної
кількості членів комісії.
3. Підготовка до атестації
3.1. Призначення строків атестації.
Список осіб, які підлягають атестації, та графік проведення атестації затверджуються директором
підприємства й доводяться до відома працівника, який атестується, не менш ніж за два місяці до початку
атестації.
3.2. Графік проведення атестації.
У графіку проведення атестації вказуються:
3.2.1. Найменування підрозділу, в якому проводиться атестація.
3.2.2. Дата та час проведення атестації.
3.2.3. Дата подання атестаційній комісії необхідних документів із зазначенням керівників відповідного
підрозділу, відповідальних за таке подання.
3.3. Характеристика безпосереднього керівника.
3.3.1. Не пізніше ніж за тиждень до початку атестації до атестаційної комісії подається характеристика
на працівника, який підлягає атестації, підписана його керівником.
3.3.2. До атестаційної комісії подається характеристика на працівника та його атестаційний лист з
даними попередньої атестації.
4. Проведення атестації
4.1. Засідання атестаційної комісії.
4.1.1. Атестація проводиться у присутності працівника, який атестується.
4.1.2. Порядок розгляду питань на засіданні комісії визначається головуючим за погодженням із членами
атестаційної комісії.
4.1.3. Атестаційна комісія розглядає подані документи, заслуховує повідомлення працівника, а
за необхідності — його безпосереднього керівника, інших осіб, які беруть участь у засіданні комісії.
Хід засідань атестаційної комісії протоколюється секретарем або одним із членів атестаційної комісії.
4.2. Оцінювання діяльності працівника, який атестується.
4.2.1. Обговорення професійних і особистісних якостей працівника щодо його посадових обов’язків і
повноважень має бути об’єктивним і доброзичливим.
4.2.2. Оцінювання діяльності працівника ґрунтується на його відповідності кваліфікаційним вимогам за займаною посадою, його участі у вирішенні поставлених завдань, складності виконуваної ним
роботи, її результативності. При цьому враховуються професійні знання працівника, досвід роботи,
підвищення кваліфікації, а також стосовно відповідної групи посад — організаторські здібності.
4.2.3. Професійний рівень та кваліфікація працівника оцінюються за ознаками, безпосередньо
пов’язаними з виконуваною ним роботою.
4.3. Порядок прийняття рішень комісії.
4.3.1. Рішення про оцінювання професійних і особистісних якостей працівника, а також рекомендації
атестаційної комісії ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.
4.3.2. Рішення доводиться до відома працівника протягом трьох днів після його прийняття.
4.4. Атестаційний лист.
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4.4.1. Результати атестації вносяться до атестаційного листа, який підписується головою, заступником
голови, секретарем і членами атестаційної комісії, які присутні на засіданні.
4.4.2. Атестований працівник ознайомлюється з атестаційним листом під підпис.
4.4.3. Атестаційний лист працівника, який пройшов атестацію, і відгук на нього зберігаються в особистій
справі працівника.
5. Рішення, що приймаються за результатами атестації
5.1. Оцінка діяльності працівника.
У результаті атестації працівнику дається одна з таких оцінок:
5.1.1. Відповідає займаній посаді.
5.1.2. Відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії за його службовою діяльністю.
5.1.3. Не відповідає займаній посаді.
5.2. Рекомендації атестаційної комісії.
5.2.1. Атестаційна комісія за результатами атестації має право внести на розгляд керівника підприємства
мотивовані рекомендації про підвищення працівника на посаді, присвоєння чергового кваліфікаційного
розряду.
5.3. Рішення, прийняті керівником підприємства.
5.3.1. Результати атестації працівника надаються керівнику підприємства не пізніше ніж через три дні
після її проведення.
5.3.2. Керівник підприємства з урахуванням результатів атестації приймає рішення:
— про підвищення працівника на посаді;
— про присвоєння працівнику чергового кваліфікаційного розряду;
— про зміну надбавки працівнику за особливі умови роботи (складність, напруженість, спеціальний
режим роботи).
5.3.3. Працівник у разі визнання його таким, що не відповідає займаній посаді, направляється на підвищення кваліфікації або перепідготовку або з його згоди переводиться на іншу посаду.
5.3.4. Звільнення за результатами атестації.
У разі відмови працівника від підвищення кваліфікації, перепідготовки або переведення на іншу посаду
керівник підприємства має право прийняти рішення про звільнення працівника відповідно до законодавства
про працю.
5.4. Строки прийняття рішень за результатами атестації.
5.4.1. Рішення, передбачені п. 5.3 цього Положення, приймаються керівником підприємства не пізніше
ніж через два місяці з дня атестації працівника.
5.4.2. Після закінчення зазначеного строку зменшення працівнику надбавки за особливі умови роботи
(складність, напруженість, спеціальний режим роботи), переведення його на іншу посаду або звільнення
за результатами цієї атестації не допускаються.
5.4.3. Час хвороби та відпустки працівника у двомісячний строк не зараховується.
5.5. Порядок розгляду трудових спорів.
Трудові спори, пов’язані з атестацією, розглядаються відповідно до законодавства.
5.6. Підбиття підсумків атестації.
Атестаційна комісія готує підсумковий звіт за встановленою формою. Після проведення атестації працівників видається розпорядження підприємства, у якому розглядаються результати атестації, затверджується
план заходів, спрямованих на поліпшення ефективності роботи основних категорій персоналу підприємства,
виконання рекомендацій атестаційної комісії, пропозицій працівників, які надійшли в ході атестації.
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ІНТЕРВ’Ю

«HR стає складнішим і

вимагає нових підходів до
управління людьми»
У світі, що так швидко змінюється, вчорашніх навиків уже занадто мало, щоб бути успішними сьогодні, не кажучи вже про завтра. Бути тими, хто не
просто «встигає» за змінами, а й самі є їх творцями, осередками інновацій — виклик для сучасних
компаній. В усі часи люди були найважливішим
потенціалом, і сьогодні цей факт стає все більше
очевидним і зрозумілим для всіх. Про те, як змінюється погляд на управління персоналом в Україні та
світі, про останні тенденції й сучасні виклики для
HR-фахівців ми розмовляємо з Олександром
Кучеренком, директором з управління персоналом
холдингу ДТЕК

«Кадровик України»: Олександре, як,

на ваш погляд, буде змінюватися чи вже
змінюється функція HR? Як це відбуватиметься у світі та в Україні?

Олександр Кучеренко: Ґрунтуючись на останніх поїздках, дискусіях, зустрічах з колегами як
за кордоном, так і в Україні, можу зробити висновок, що є два основних HR-тренди. Один я б
назвав загальним, а інший — прикладним.
Розпочну з прикладного. Усе більше функцій
управління персоналом переходять на лінійного
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керівника. На мій погляд, це дуже правильно.
В ідеальному світі керівник сам повинен найняти
працівника, поставити йому правильні завдання,
вибудувати систему надання зворотного зв’язку,
мотивувати його або звільнити, якщо він не
справляється з роботою тощо. Сьогодні більшість
компаній цю базову HR-складову все більше
переносять на лінійних керівників. У ДТЕК це
також відбувається. Ми навчаємо наших менеджерів початкової та середньої ланки навикам
управління персоналом. Це складно, адже йдеться не просто про проведення одного тренінгу.
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Провести тренінг найпростіше, напрацювання навиків потребує набагато більше зусиль.
Другий тренд пов’язаний з тим, що HR стає складнішим і вимагає повністю іншого підходу до розуміння
того, як працювати з людьми. Зараз усі провідні
компанії світу заявляють про те, що люди є єдиною
надійною конкурентною перевагою компанії. Гроші
можна позичити, технології — купити, що завгодно
ви можете змінити. А от люди — це той ресурс, який
справді визначає успіх або неуспіх бізнесу і в короткій,
і в довготерміновій перспективі. І тут з’являється багато цікавих питань: як управляти людьми різного віку,
різних поколінь, різних поглядів. Усе важливішим стає
питання корпоративної культури. З’являється новий
погляд на HR-функцію. Це вже не HR-бізнес-партнер.
HR-бізнес-партнер — це позавчорашній день. Сьогодні
HR стає справді стратегічним напрямом у компанії,
який дає змогу бізнесу мати не просто найкращий
персонал, а й ефективно ним управляти, мати керівників, які справді вміють це робити. При цьому ми
маємо створити такі умови, які дадуть змогу людині
максимально реалізувати свій потенціал.
Базові речі в HR вже нікого не здивують. Якщо ще
5-10 років тому, коли ви говорили про грейдинг, це
було чимось вражаючим, то сьогодні, якщо ви цього
не знаєте — дуже важко вважати, що ви розбираєтесь
у професії. HR стає складнішим, він перетворюється
з HR на власне people management — управління
людьми. Сьогодні в успішних компаніях люди все
більше часу проводять на роботі. Це, по суті, мікрокосмос. Я це особливо відчув під час поїздки до
Силіконової долини. Створюються такі умови, коли
ви справді більшу частину дня проводите на роботі
і при цьому отримуєте задоволення від життя, від
самореалізації на роботі. Компанії, які роблять це,
здійснюють справді фантастичні прориви. Але й
ротація персоналу там досить суттєва. Адже важливо не лише те, кого ти найняв, а й що ці люди
принесли в компанію, наскільки вони гармонійно
співпрацюють один з одним, чи зміцнюють вони
внутрішню культуру.
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Підсумовуючи, я б сказав, що від відділу кадрів,
а згодом HR-служби, ми переходимо до people
management. Про це говорять сьогодні майже всі.
Компанії змагаються за найкращі кадри, найкращих
людей. І різниця між Україною та світом полягає в
тому, що для міжнародних компаній ринок праці —
це весь світ, а для нас він дещо менший, але внаслідок
цього й конкуренція сильніша.

«Кадровик»: Навчання лінійних керівників
управлінню людьми стає все важливішим.
Чи всіх можна цьому навчити?
Олександр: Сьогодні навики управління не є чимось

специфічним. Це базові навики успішної людини.
Як англійська мова. Згадайте, як раніше в анкетах
писали: «Добре володію англійською мовою», і це
було значною перевагою. У людей мого покоління
ще збереглось таке ставлення. А для 20-річних
володіння англійською мовою — це базовий навик,
це навіть не обговорюється. Якщо ви не знаєте
англійської, вам нема чого робити в сучасному світі.
Так само змінюється й ставлення до навиків управління. Це ази, які мають бути присутні в усіх.
Чи можна цьому навчити? Так, безумовно.
Питання в тому, наскільки людина здатна сприймати
й справді чомусь учитися.
Якщо ми говоримо про корпоративну культуру,
створення інновацій тощо, то ми ніколи нічого не
досягнемо, якщо наші керівники лінійного рівня
перебувають в антагонізмі до тих завдань, які ставить топ-менеджмент чи власник компанії. Якщо
лінійний керівник вважає, що він відповідає за P&L,
але не за людей і свою команду, що є якийсь HR,
який прийде й усе вирішить — це катастрофа. Рано
чи пізно ця ситуація призведе до того, що або люди
підуть з компанії, або керівника замінять. Тому що
така позиція на сьогодні не життєздатна.
Система навчання та розвитку сьогодні має бути
спрямована на виявлення людей з лідерським потенціалом — розвиваючи й навчаючи їх, ви створюєте
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кадровий резерв майбутніх керівників. Їх обов’язково
потрібно навчати управлінню людьми.
Чому в одних компаніях створюються інновації,
а в інших — ні? Це не відбувається так: керівник
приходить і заявляє, що відсьогодні ми займаємось
інноваціями. Це все одно, що сказати дружині або
чоловіку: сьогодні я тебе кохаю, а завтра — не кохаю.
Так не буває. Або «інновації створюються лише в
цьому підрозділі». Це також не працює. Інновації —
це наслідок певної культури, яка має бути створена
в організації.
Сучасний керівник має бути готовий до того,
що в його команді працюють різні люди, які часто
будуть з ним дискутувати. Схема, коли всі рівні й
працюють як в армії — колись працювала, але вже
ні. Сьогодні перемагають ті команди, де є різноманітність. Різність поглядів, позицій, віку, віросповідань,
рас — цей перелік можна продовжувати. Саме в цій
різності з’являється щось нове й незвичне. Подивіться
на Apple, Google, Facebook — адже в основі їх успіху,
здавалося б, очевидні й прості ідеї. Але чому їх не
бачили інші?
Якщо ви створили квадратно-гніздову систему,
ви вийшли на певний рівень розвитку організації.
Але якщо ви хочете створити мультиплікаційний
ефект, вам потрібні керівники, які будуть частиною культури інновацій. Той час, коли можна було
побудувати тотальну систему й мати гарантований
результат — минув. Ви можете ще якийсь період
часу так існувати, але швидше за все з’явиться хтось
ефективніший, якій вас швидко обійде.
Усі сьогоднішні розмови про «бірюзові» організації, про Agile і Scrum — вони вимагають принципово
іншої ролі HR і нового підходу до людей. В історії
достатньо прикладів компаній з просто фантастичними системами, які програвали стартапам через
одну-дві управлінські помилки. У цьому краса сучасного світу. Він більше не такий лінійний.
Я часто спілкуюся з власниками бізнесу, які запитують, де їм взяти такого HR-менеджера, який допоможе організації вийти на новий рівень, а не просто
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побудує квадратно-гніздову систему. В Україні ринок
праці зменшився й конкуренція за висококласний
персонал загострюється. Це нагадує мені історію
про те, як до Чингісхана прийшли його воєначальники й сказали, що вони не можуть нічого добитися
від своїх людей, вони не піддаються управлінню і з
ними неможливо здобути перемогу. На що Чингісхан
відповів: у мене немає інших монголів, я буду перемагати з цими.
Сьогодні лінійний керівник повинен уміти все, що
вміє HR. А HR-менеджер має перекваліфікуватися
в people-менеджера, в помічника, у фасилітатора
правильної інтеграції різновекторних культур в
організації.
Думаю, найближчим часом ми побачимо ще багато незвичних речей. Бізнес кардинально змінюється,
великі компанії зіштовхнулись з новими проблемами.
Навіть такі гіганти, як Facebook, можуть їх не пережити — про це зараз багато дискусій в інтернеті.
Це все нас повертає до теми people-менеджменту
як такого. В Україні тільки починають рухатися в
цьому напрямку, розуміти, наскільки цінні й важливі
люди, в наших реаліях — на вагу золота.

«Кадровик»: Формування корпоративної
культури залежить від власника компанії.
Яка роль HR у цьому процесі?
Олександр: Так, від власника і перших осіб багато

залежить. Роль лідера вкрай важлива. Подивіться
на Ілона Маска — людину своєрідну й харизматичну. І подивіться на його команду, як вона реагує на
запуск Falcon — видно, наскільки вони пов’язані один
з одним. При цьому він без докорів сумління розстається з людьми, які перестали бути з його точки
зору ефективними. Він може бути правим або неправим, але в нього своя модель ефективності компанії
як такої.
Тон зверху справді є ключовим, якщо ви хочете,
щоб у компанії з’явилась певна культура. Подвійні
стандарти сьогодні не працюють. Особливо це сто-
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сується молоді. Більш зріле покоління обирає систему, надійність, стабільність, гарантії, виваженість.
Це непогано, це природно. Але нове покоління
принципово відрізняється. Воно обирає не гроші й
стабільність, а те місце, де зможе себе реалізувати.
Вони не готові жертвувати 8-12 годин на добу. Але
якщо ви створюєте таку систему, як у Facebook, де
лідер є її частиною, то в такій системі люди із задоволенням проводять більшу частину життя.
Якщо ви подивитеся на Марка Цукерберга,
то зрозумієте, що він створив систему, в якій сам
готовий жити. Він регулярно зустрічається з працівниками, у нього є для цього спеціальне місце,
куди раз на тиждень він приходить і спілкується з
людьми, і всі про це знають. Його офіс розміщений
на видному місці, всі його бачать. Це принципово
інший тип лідера, він інтегратор. Тому ви побачите в
нього досить багато дивних, незвичних, креативних
і нестандартних людей, які не вписуються у звичні
для нас системи.
Корпоративна культура створюється людьми,
і найважливішим її носієм є лідер компанії. Якщо
він сам її порушує — не може бути й мови про її
створення. Роль HR-менеджера — вчасно помітити
цей дисонанс і звернути на нього увагу: одна справа,
що ми декларуємо, і зовсім інша — що насправді
робимо. Як тільки виникає така невідповідність — її
всі одразу бачать і розуміють: правила правилами,
а реальність відрізняється від декларацій.
Навіть успішні люди, які створили успішні системи, повинні мінятися, інакше вони не виживуть.
Це боляче й важко. Але в цьому і складність, і краса
сучасного світу. Генрі Форд міг винайти промисловий конвеєр і пожинати плоди цього винаходу
багато десятиліть. Сьогодні будь-який винахід досить
швидко стає загальним надбанням. Ілон Маск виклав
усі свої патенти в інтернеті, тому що в них більше
немає сенсу. Цим він показав, що навіть якщо ви є
власником супервинаходу, ви отримуєте від нього
бенефіти лише протягом досить обмеженого проміжку часу. Разом з тим як тільки ви стаєте частиною
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глобального проекту, ви отримуєте набагато більше
переваг і прибутку. Найкраще цю ідею ілюструє той
факт, що Samsung більше заробляє на продажах
iPhone X, ніж Apple. Тобто синергія можлива навіть
між конкурентами, які разом отримують набагато
більше, ніж окремо один від одного. Світ змінюється
катастрофічно швидко.

«Кадровик»: Чи встигає Україна за цими

змінами?

Олександр: Україна має багато переваг. Наша

сильна сторона — ми креативні й у нас багато успішних стартапів. Особливо це стосується ІТ-сфери.
В офісі Facebook я бачив велику кількість українців.
І, до речі, вони готові повернутися додому, але їм
потрібні умови, в яких вони можуть себе реалізувати. В Україні просто шалений інтелектуальний потенціал.
Ми сильні ідеями, у нас добре виходить їх запуск.
Але чого нам не вистачає — це перетворення стартапів на сильну систему, яка потім може перерости
в «бірюзову» організацію. У нас чомусь поширена
думка, що стартап і «бірюзова» організація — це
одне й те ж. Але це ілюзія, ці системи абсолютно
різних рівнів. На Заході компанії сильніші в тому,
що впродовж останніх десятиліть вони навчилися
створювати ефективні системи. Певною мірою тепер
вони стали їх заручниками, тому що інновації в таких
умовах створювати складно.
В Україні навпаки. У нас багато інноваційних ідей.
Українська ІТ-школа — одна з найпрогресивніших.
Наші стартапи купують за мільйони і мільярди доларів. Але в нас не вистачає компаній, які із стартапу
побудували б успішну систему, а потім здійснили б
інноваційний прорив для всієї країни.
Крім того, у нас інше розуміння ролі лідера.
В основному це тоталітарна, домінуюча людина.
Якщо ви подивитесь на сучасне розуміння ролі
лідера у світі, то зрозумієте, який це виклик для
управлінців в Україні.
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За філософією Agile, якщо лідер грає занадто відчутну роль в організації — це погано. Тому що якщо
система організована правильно, то ви не бачите тієї
людини, яка її організувала. Вона настільки добре
працює, що може існувати без лідера. Він перебуває
поза системою і не нав’язує своєї точки зору.
Якщо раніше лідер — це людина, яка висловлює
істину, каже правильні речі, то сьогодні у світі ніхто
не володіє істиною. Кожен має право на власну точку
зору, і, можливо, деякі ідеї здатні повністю змінити
компанію, але вони мають бути почуті. А це складно. Таких систем у світі — лише кілька десятків. Це
велика праця для керівників.
Молоде покоління в Україні прекрасне. Воно
нестандартне, не зв’язане рамками територій, уподобань, ідеологій чи якихось табу. Це зовсім інші
люди, у яких інший погляд на світ. Це великий шанс
для всієї країни.

«Кадровик»: Як би ви охарактеризували
корпоративну культуру в сучасних успішних
компаніях?
Олександр: Я б сказав, що потрібно розділяти в

цьому питанні зовнішній бік і внутрішню систему.
Безумовно, з книжок та з інтернету ми бачимо лише
зовнішню складову. У той же час у тієї ж Tesla сьогодні непрості часи — скорочення персоналу й не
дуже задовільні фінансові показники.
Але нас цікавить система, яка дає змогу реалізовувати креативність. Наприклад, у Facebook замість
звичних нам підрозділів є різні проектні команди,
кожна з яких працює над певним завданням. Коли
наймають нового працівника, у нього є півроку на
те, щоб знайти собі місце в організації — долучитися до проектної команди, яку він може зміцнити
і принести щось своє. З іншого боку, і команда
має захотіти прийняти до себе новачка. Роль HR
у тому, щоб через певний час перевести людину в
нову команду, коли її креативність починає падати
і вона переважно займається рутиною. Коли вони
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бачать, що працівник перестав бути ефективним,
вони виводять його із зони комфорту, створюючи
нову нестандартну ситуацію. До речі, в Україні одна
з основних проблем полягає в тому, що в компаніях
продовжують працювати люди, які давно перестали
бути ефективними.
Щоб усе це працювало, є люди, які створюють і
підтримують систему. Як у будинку має бути світло,
газ, тепло, комунікації — так і в організаціях квадратно-гніздова система — це основа, яка вимагає
справді багато роботи. Але поряд з цим є великий
пласт, який дає змогу на базі побудованої системи
реалізувати потенціал креативних працівників. Роль
лідера — все це між собою пов’язувати.
Важливо бути реалістом і не вдаватися до крайнощів. Спочатку будували майже армію, а потім
раптово почали займатися інноваціями. Так не буває.
Це все одно як дитина поступово дорослішає та
перетворюється на зрілу особистість. Тут не може
бути монтажу, як у кіно. Бізнес має пройти всі етапи
зростання та розвитку. Хтось швидше їх проходить,
хтось повільніше, але всі вони мають бути пройдені.
Сучасні організації переходять до гібридних,
нестандартних рішень, які поєднуватимуть у собі
інновації та системний підхід. Інакше будуть або
інновації, які не зможуть розвиватися, або система,
яка не здатна створювати інновації. Це різні полюси,
а істина, як завжди, — десь посередині.

«Кадровик»: Повернемося до змін,

які чекають на HR-фахівців… Якою буде
їх роль в організаціях?

Олександр: HR має поєднувати в собі дві функції.
Є база, яку ніхто не відміняв, і яку потрібно знати й
уміти. Це must have: кадровий облік, підбір персоналу, навчання, компенсації та пільги, корпоративна
культура і т. д. Якщо цього must have немає, то у вас
біда. Про великі досягнення можна забути. Це частина рутини, яка завжди буде в обов’язках HR-під
розділів. Водночас якщо ви займаєтесь лише цими
Кадровик України
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речами, то рано чи пізно ви стаєте такою собі колодою на шляху прогресу.
Чому часто HR-директори і керівники не є членами ради директорів? Це болюче питання. Якщо ви не
є частиною стратегічної групи людей, які дискутують,
обговорюють виклики та ключові завдання, то ваша
роль в організації недостатня. На цьому свого часу
обпеклися українські банки. Досить довгий період
часу HR не був частиною їх топ-менеджменту. Це
призвело до того, що банки не є сьогодні пріоритетними роботодавцями в Україні.
Якщо компанія інвестує у своїх людей, якщо вони
розуміють, що приходять не на день і не на два, і не
для того, щоб заробити грошей і піти далі, а для того,
щоб пройти певний життєвий шлях, який дасть змогу
і їм, і компанії стати більш цінними — це варто зусиль.

«Кадровик»: Які компетенції сьогодні є
ключовими для HR-фахівців?
Олександр: Є кілька напрямів компетенцій. Перший

і найважливіший — HR повинен розуміти бізнес.
Якщо ви не розумієте бізнесу — ви чужорідний
елемент. Мають бути хоча б базові знання про те,
як він працює: фінанси для не фінансистів, основи
логістики, маркетингу. Якщо ви хоча б це маєте —
вам буде набагато простіше.
Другий важливий момент — ви повинні розуміти
people management, повинні знати, що таке людина,
як вона функціонує, які типи людей бувають, що таке
мотивація й демотивація, що таке коучинг. І це ще одна
наша проблема — багато затасканих слів, які втратили
своє початкове значення. Наприклад, 90 % коучів в
Україні жодного стосунку до коучингу не мають.
Багато хто називає себе HR-бізнес-партнер. А
коли заглиблюєшся, то розумієш, що партнерст
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вом там навіть не пахне. Бути бізнес-партнером
означає нести відповідальність. Коли власник
чи перший керівник розуміє, що поряд з ним
HR, який є частиною його команди і який також
розділяє відповідальність. Якщо цього немає, то
не може бути й мови про те, щоб бути частиною команди та називатися партнером. У мене,
наприклад, 30 % премії залежить від загального
успіху компанії. І це важливий фактор, так і має
бути. Якщо ти просто виконав своє завдання,
але бізнес не приніс прибутку — за що ти маєш
отримати премію?
Один з показників для мене, який свідчить про те,
яке місце в компанії займає HR — це коли в кабінет
до HR приходять люди, і їм є про що поговорити.
Коли HR креативний. А коли він сидить за закритими
дверима — це не HR. Це той, ще з радянських часів,
образ «кадрів». Якщо немає контакту з людьми, то
яка від вас користь?
HR сьогодні — це поліфункціональний напрямок.
Ви є частиною хребта організації й разом з тим маєте
бути досить гнучкими для того, щоб сприймати нові
ідеї, тенденції, не боятись руйнувати стереотипи.
Це особливо відчувається в Силіконовій долині —
здатність до постійних змін. Адже єдине, що сьогодні є постійним — це зміни. Чим швидше ми це
зрозуміємо, тим краще для нас. Люди змінюються,
світ постійно змінюється, в ньому багато протиріч,
до яких потрібно бути готовим.
За це я шалено люблю свою професію — у ній
завжди є куди розвиватися. Ви ніколи не можете
сказати: «Усе, я всьому навчився». Такого в HR не
буває. І за наявності всієї сучасної автоматизації
та роботизації — про це говорять всі футуристи —
роль людей, які займаються саме людьми, стає все
вагомішою. 
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Три підходи до створення
системи мотивації
персоналу
Олег Бариш,
HR-експерт

Чимало моїх колег під мотивацією персоналу мають на увазі виключно
гроші. У деяких компаніях навіть у внутрішніх документах заробітна плата
називається «мотивацією». Та й керівники компаній також часто під цим
словом розуміють «платити більше». З цього я доходжу висновку, що для
багатьох компаній мотивація персоналу — невідомий звір. Просто платимо — хороша мотивація, добре платимо — відмінна мотивація. Ось такий
каламбур, а насправді — велика проблема…

С

лужби персоналу нерідко взагалі не займаються питаннями мотивації, а нечисленні
успіхи були досягнуті часто не завдяки, а всупереч їх старанням. Що наштовхує деяких
колег на думку, що можна, в принципі, нічого не
робити — все одно марно, а багатьом колегам просто ніколи займатися мотивацією через важливіші
HR-функції та безліч планів.
Перш ніж йти далі, хотів би навести своє розуміння поняття «мотивація персоналу». Колись в
одній зі своїх статей я сформулював визначення
мотивації як створення сприятливих умов для взає
мовигідного обміну між працівником і компанією
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для досягнення її цілей і отримання необхідного
результату. Завдання мотивації ще простіше — компенсувати витрати співробітника, винагородити його
за успіхи, а також створити умови, що підтримують
результативну та ефективну роботу працівників.
Але не забувайте про те, що й для компанії це має
бути вигідно. Неправильна, невиправдана система
мотивації погубила не одну компанію, і про це не
можна забувати.
На мою думку, що ґрунтується на багатьох роках
практичної роботи, книгах, статтях та спостереженнях за реальними компаніями, існує три підходи до
побудови системи мотивації:

Кадровик України
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 від потреб;
 від проблем;
 комбінований підхід.
Наприкінці розповім також про четвертий підхід, який застосовується нерідко, проте я вважаю
його неправильним і тупиковим.

Мотивація персоналу — занадто важлива ділянка роботи, щоб HR працювали на свій страх і ризик.
Їх завдання — знайти (розробити/вдосконалити)
під конкретні потреби компанії найефективніші
рішення та інструменти. Причому необхідно використовувати як матеріальні стимули, так і нематеріальні, не замінюючи одне іншим (не можемо
платити — вручимо грамоту), а саме поєднуючи
Перший підхід: від потреб компанії
та використовуючи їх у системі.
У більшості компаній усі зусилля щодо мотивації
На мій погляд, цей підхід логічний, простий і зрозумі- персоналу спрямовані лише на підтримку пролий. Слід зрозуміти потреби компанії та під них роз- дажів. Це не стільки неправильно, скільки відоб
робити/вдосконалити систему мотивації. Просто? ражає не зовсім повне уявлення про можливості
Але... виявляється, такий підхід має чимало під- мотивації в житті компанії. Мотивація може доповодних каменів. Потреби можуть бути визначені не могти вам не лише з продажами, а й з найманням,
навчанням, лояльністю,
ті, не так чи не всі. І навіть
у разі правильного визнакліматом і духом компанії
чення потреб можуть бути
тощо. Припиніть думати
Досить часто в мотивації персовиставлені не ті пріоритети,
про мотивацію всього-наналу шукають якихось швидких
складені неправильні плани
всього як про палицю, якою
і замість допомоги можна
підганяють персонал, адже
рішень. Хочу застерегти колег:
завдати компанії шкоди
це примітивно, і в такому
швидке непідготовлене рішення
або просто не встигнути
потім може виявитися страшен- ключі мотивація не працює.
за її життям.
Мотивація персоналу — це
но дорогим у всіх сенсах цього
Питання мотивації дунабагато складніше, різнослова
манітніше, і можливості, які
же важливе для компанії,
щоб пускати його на самоможе отримати компанія в
плив. З усією повагою до
разі правильно вибудуваної
колег зауважу, що не завжди HR-фахівцям видніше, системи мотивації, набагато ширші, ніж просто підщо важливіше і що стоїть у пріоритеті. Крім того, вищення продажів.
HR мають внутрішніх клієнтів, з якими потрібно
Але навіть мотивуючи лише продажі, компанії
скоординувати своє бачення та розуміння. І якщо примудряються припуститися всіх мислимих і
вам здається, що таким чином вони розписують- немислимих помилок. Починаючи з того, що вони
ся у своїй безпорадності або перекладають на не розуміють, як це працювало до і працюватиме
когось свою відповідальність, то ви помиляєтеся. після, і закінчуючи тим, що мотивація елементарно
Таким чином вони «звіряють годинники» з тими, не прораховується і коливається в діапазоні «плюс
від кого залежить оцінка їх роботи, координують мінус нескінченність», а потім її «по-живому» корисвої зусилля з компанією, адже саме керівники
гують мало не кожного місяця, а то й частіше. Чи
компанії, керівники підрозділів і будуть тими, хто варто дивуватися відсутності результатів?
користуватиметься інструментами, запропоноваВзагалі-то від примітивізму, з яким доводиться
ними HR-фахівцями.
стикатися всередині компаній, інколи опускаються
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руки — вони просто оголошують мету, вішають на
фініші морквинку і чекають на переможців. Як часто
виявляється, у такому ключі мотивація не працює
взагалі або ж працює зовсім не так, як вам потрібно.
Ще досить часто в мотивації персоналу шукають якихось швидких рішень. Хочу застерегти
колег: швидке непідготовлене рішення потім
може виявитися страшенно дорогим у всіх сенсах
цього слова.

Другий підхід: від наявних проблем
Хочете ви цього чи ні, але роботу будь-якої компанії супроводжують проблеми, в тому числі
проблеми з персоналом та мотивацією. Деякі
керівники компаній заявляють, що всі проблеми
з персоналом — від недостатньої мотивації. Навіть
у житті успішних компаній трапляються проблеми — вони виникають, накопичуються, дістаються
у спадок або пов’язані з уповільненою дією деяких
управлінських рішень, прийнятих у минулому. Їх
необхідно бачити, розуміти й вирішувати.
Робили ви щось чи ні, але всередині компанії вже
є якісь елементи системи мотивації. Вони можуть
не працювати, завдавати компанії шкоди або бути
корисними, але вони є. Компанії не перебувають
у вакуумі й не все в них починається з чистого
аркуша. У деяких компаніях системи мотивації вже
давно перетворилися на системи демотивації, які
паралізують їх життя. Якщо вам здається, що це
важко зробити, ви помиляєтеся. Існують системи,
побудовані на штрафах, коли простіше сказати, за
що штраф не накладається, ніж їх перераховувати.
А якщо додати їх вільне трактування і вибірковий
підхід керівників, то шанс бути покараним у деяких
компаніях сягає 99,9 %, а ініціатива та результати —
нуля. Не втомлююся наголошувати, що штрафи до
мотивації не мають жодного стосунку.
Якщо ви знаходите в компанії проблеми з
демотивацією, то ваше завдання дуже просте:
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перетворити знак «мінус» на знак «плюс» або ж
щонайменше усунути цю проблему.
Але повернемося до інших проблем компанії.
Система мотивації персоналу здатна стати тим
інструментом, який допоможе вирішити ці проб
леми, можливо не всі, але деякі точно. Якщо ви
вважаєте, що всі проблеми можна вирішити лише
за допомогою грошей, змушений вас розчарувати:
насправді все набагато складніше, але й можливостей у вас набагато більше.
Наведу лише кілька прикладів того, як можна
використовувати можливості мотивації персоналу
для вирішення деяких поширених проблем.
Низькі продажі. Перевірте адекватність і реальність планів (надто завищений план — це не виклик,
це дурість). Проаналізуйте, як працює чинна система мотивації, чи справді вона заточена під підвищення рівня продажів. Перевірте, чи справді
кращі менеджери з продажу заробляють адекватно
своїм досягненням, чи немає зрівнялівки та роздачі
незароблених грошей. Причин, чому мотивація не
працює, може бути багато, і всі необхідно перебрати. Інколи достатньо пояснити співробітникам, як
усе це працює, підвищити прозорість підрахунків,
і цього вистачить для суттєвих зрушень, а то й для
прориву.
Висока плинність. Частина колег упевнена, що
причиною всіх звільнень є низька зарплата, і будуть
до хрипоти відстоювати свою позицію. Але ви не
гірше за мене знаєте, чим ще буває обумовлена
висока плинність. Чимало співробітників йдуть від
керівника (конкретного) або керівників (через їх
ставлення до співробітників). А чи цінують керівники свій персонал? Часто ні. А якщо ми пов’яжемо
заробітну плату керівника з питаннями плинності,
а якщо він стане зацікавленою особою? Щоб це
зробити правильно, потрібно дуже добре думати
(втім, як і завжди), аналізувати та розбиратися в
ситуації.
Низька активність персоналу. Від компанії
до компанії чую про цю проблему. За допомогою
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мотивація

системи мотивації ви можете зацікавити співробітників брати активну участь у житті компанії. Не
потрібно платити за кожну пропозицію, але можна
зробити так, що для найбільш ініціативних буде
передбачено якийсь суперприз чи якісь пільги.
Варіантів багато — думайте, шукайте найприй
нятніший.
Правильна система мотивації може допомогти
вам вирішити чимало проблем компанії і з дисципліною, і зі зловживаннями, і з лояльністю.
Але для початку досконально вивчіть проблему,
зрозумійте «вузькі місця» — можливо, це непорозуміння, недовіра чи щось інше. Лише тоді можна
запропонувати потрібний і правильний засіб.
По суті, підхід з проблемами ще простіший,
ніж з потребами. Як правило, проблеми компаній
чимось схожі, але не застосовуйте необґрунтовано
інструменти, що успішно спрацювали в інших компаніях, оберіть свої способи вирішення проблем
під вашу компанію та конкретну ситуацію.

Третій підхід: комбінований
Імовірно, цей підхід найправильніший, адже, як
зазначалося вище, проблеми виникають у всіх
компаній, і їх потрібно вирішити. У той же час
у компаній є потреби, які слід задовольнити за
допомогою системи мотивації.
Про всяк випадок повторю порядок дій. На
першому етапі ви визначаєте проблеми і вирішуєте
їх (щонайменше критичні або гарячі), а потім продовжуєте будівництво системи мотивації залежно
від потреб і пріоритетів компанії.
І насамкінець нагадаю, що навіть збудувавши
систему, ви повинні постійно її моніторити на
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предмет як вона працює, чи відповідає потребам
компанії, вивчати, що відбувається поза і всередині
компанії, стежити за конкурентами та тенденціями на ринку. Система мотивації персоналу — це
інструмент, а інструмент має бути завжди в робочому стані. Загалом, як то кажуть, збудувавши
систему мотивації, життя тільки починається.

Неправильний підхід: застосовувати
все підряд
За таким принципом побудована система мотивації в деяких компаніях, і я підозрюю, що таких
чимало. Застосовується все побачене й почуте,
незалежно від справжніх потреб та проблем компанії. Я не проти, щоб колеги використовували
найсучасніші напрацювання, ніхто не вимагає
винаходити велосипед за будь-яку ціну. Але перед
тим як застосовувати це у своїх компаніях, зрозумійте, як це працює, як це може бути використано
з найбільшою користю у вашому випадку, розумно
це запровадьте, враховуючи всі нюанси, особливості компанії тощо. При цьому всі ці нововведення
не повинні зруйнувати систему мотивації. Буває
так, що якесь чудове рішення просто не підходить
під вашу компанію. Але ж ніхто не забороняє вам
взяти класну ідею і «докрутити» її під вас.
Будьте розумними, відбирайте те, що запроваджуєте, думайте, не женіться за красою рішення, назвою
компанії, яка його використовує тощо. Пам’ятайте,
що інколи «найкращі рішення» ні до чого не призводять, а нерідко завдають шкоди через різні причини.
Але ваша відповідальність — не завдати компанії
шкоди, і жодні розмови про те, що ви хотіли, як
краще, не допоможуть виправити ситуацію. 
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усміхніться

Вирішила худнути: записалася на фітнес, у басейн і хор...
Запитаєте, до чого тут хор? Та неважливо! Аби
їсти не було коли!
Весна в метро — це чудово! Люди вже стали
компактнішими, ніж два тижні тому, але ще не
настільки пахучими, як через два місяці.
Порада щодо схуднення. Спочатку поверніть
голову наліво, потім направо. Повторюйте цю
вправу кожного разу, коли вам пропонують
щось з’їсти.
— Рабинович, вчора в театрі я бачив вашу дружину. Вона так кашляла, що всі на неї озиралися. У неї грип?
— Ні, в неї нова сукня!
Написав своє резюме... Роздрукував... Перечитав... Розплакався... Шкода таку людину на
роботу віддавати!
Добре працювати на двох роботах! Грошей багато! Але не тому, що платять багато, а тому, що
витрачати ніколи.
— Підсудний, що вас спонукало пограбувати
банк?
— Він перший почав!
Абсурд стверджувати, що жінки не мають логіки. Ви ж не заперечуєте існування атомів лише
тому, що ніколи їх не бачили.
Здував з неї пилинки... Застудилася.
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На підприємстві податкова перевірка. Все правильно, причепитися ні до чого. Бухгалтер радий, податковий інспектор теж:
— Вам штраф!
— !?
— За знущання над податковою інспекцією.
З пояснювальної двірника: «Я зовсім не був
п’яний у п’ятницю. Я лежав на газоні та їв траву,
бо косарка зламалась, а план потрібно було виконувати за будь-яку ціну».
— Я вчора за вечір спалила 800 кілокалорій.
— Ой, Марусю, я також хочу, диктуй, я запишу!
— А що записувати? Поставила курочку в духовку й забула!
— А що це ваші пальці на ногах такі криві?
— Це через переконання…
— Які переконання?
— Я переконана, що в мене 35 розмір взуття.
У серіалах: пішла з дому, переїхала в іншу країну,
знайшла кохання й покликання в житті.
У житті: пішла з дому, зголодніла, повернулася
назад.
Донька вчиться на кухаря. Мати:
— А вам дозволяють їсти те, що ви готуєте?
Донька (крізь сльози):
— Нас примушують…
Дружина затягнула чоловіка до магазину
парфумів. Підходить продавець-консультант:
— Я можу вам чимось допомогти?
Чоловік:
— Можете. Виженіть нас звідси, будь ласка!
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