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Оцінюйте своє здоров’я за тим,
як ви радієте ранку та весні.
Генрі Девід Торо

Дорогі наші передплатники!
Ось і настав мій улюблений травень — неперевершений
за своєю красою та теплом весняний місяць. Для мене
особисто травень — це пора, коли все навколо змінюється й виблискує зеленню дерев. А для нас, українців, він
ще й щедрий на вихідні. Незважаючи на те, що з цього
року ми вже не відпочиваємо 2 травня, кількість днів для
відпочинку не зменшилася, адже на 27 травня припадає
Трійця, і оскільки це неділя — відпочиватимемо ще й у
понеділок 28 травня. Також звертаємо вашу увагу, що за
рекомендацією КМУ робочий день із 30 квітня може бути
перенесено на 5 травня. Однак підприємства приймають
таке рішення самостійно, тож вони можуть перенести його
і на 28 квітня. Тому слідкуйте за балансом робочого часу
переглядаючи наш календар. А про особливості ведення
табеля обліку робочого часу читайте у статті моєї колеги
Галини Фольварочної.
Будьте здорові та радійте кожному новому дню!
Плідної вам роботи та чудового відпочинку!
З любов’ю,
головний редактор
журналу «Кадровик України»
Таміла Радченко

Передплатний індекс 95405
Пароль для прямої лінії з 01.04.2018 р. — 1234
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ЗАКОНОДАВСТВО

17 Лист Національного агентства України з питань

державної служби щодо переведення державного службовця на посаду державної служби
без конкурсу від 1 березня 2018 р. № 1653/13-18

6 Моніторинг
Офіційні роз’яснення

8 Лист Міністерства соціальної політики України

щодо укладення контракту з керівниками комунальних закладів культури від 15 листопада 2017 р.
№ 487/0/22-17
8 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
надання відпусток окремим категоріям працівників
від 21 вересня 2016 р. № 1344/13/84-16
9 Лист Міністерства соціальної політики України щодо
встановлення доплати за ведення військового
обліку від 9 лютого 2018 р. № 227/0/101-18/281
10 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо необхідності розробки правил внутрішнього трудового розпорядку фізичною особою —
підприємцем від 28 грудня 2017 р. № 568/0/2217/134
11 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо виконання роботи, яка не є сумісництвом,
в умовах доплати до МЗП від 1 лютого 2018 р.
№ 175/0/101-18
11 Лист Державної служби України з питань праці
щодо особливостей застосування праці іноземців
від 29 листопада 2017 р. № 5418/4/4.2-ЗВ-17
13 Лист Державної архівної служби України щодо строку зберігання табеля обліку використання робочого
часу від 22 грудня 2017 р. № Н-579/01.1-18
13 Роз’яснення Державної інспекції України з питань
праці щодо категорії «посадові особи» у трудовому
законодавстві від 24 липня 2014 р.
15 Роз’яснення Управління Держпраці у Львівській
області щодо відсторонення працівника від роботи
16 Роз’яснення Управління Держпраці у Черкаській
області щодо правомірності виконання обов’яз
ків на громадських засадах головою правління
об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків
17 Роз’яснення Управління Держпраці у Дніпро
петровській області щодо прийняття на роботу у
вихідний день
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19 Судова практика — доступно!

ПРАВО
Військовий облік

24

Юрій Васильєв
Зарахування до стажу періоду служби в ЗСУ
У статті автор розглядає питання стосовно зарахування
до страхового стажу для призначення працівникам
допомоги по тимчасовій непрацездатності періоду
проходження служби в Збройних силах України

Актуальна тема

28

Галина Фольварочна
Табельний облік: порядок застосування
Табель обліку робочого часу вважають одним з
досить важливих документів підприємства, адже
відповідно до нього бухгалтерія нараховує заробітну плату, яка є винагородою працівникові за
виконану ним роботу. Оскільки процес організації
та ведення табельного обліку не всім зрозумілий,
у статті розглянуто форму табеля та позначки для
фіксації відпрацьованого часу й причин відсутності
працівника

Соціальне страхування

36

Микола Постернак
Оформлення, видача та оплата листка
непрацездатності: відповідальність осіб
Розпочинаємо публікацію серії статей, в яких висвітлюватимуться питання соціального страхування по
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тимчасовій непрацездатності. У цій статті розглянуто
порядок опрацювання листків непрацездатності, які
подають працівники на підприємство для оплати.
Сподіваємося, що поради експерта з питань соціального
страхування стануть вам у пригоді та допоможуть правильно й своєчасно вирішувати питання, що виникають
під час оформлення соціальних виплат

ливість зміни режиму роботи, а саме встановлення
неповного робочого часу, під час дії попередження
про скорочення, та можливість запровадження простою для працівників, які не можуть бути забезпечені
роботою в повному обсязі

Архівна справа

58

43

Олена Замкова
Фондування документів архіву підприємства
У статті розглянуто, які види фондів можуть утворюватися на підприємстві, які чинники впливають на визначення фондової належності документів підприємства,
як правильно визначити хронологічні межі фонду та
крайні дати його документів, а також які існують схеми
систематизації справ у межах архівного фонду та яку
саме схему доцільно обрати для систематизації кадрової
документації, зокрема особових справ

Відповіді на запитання

48

Чи може підприємство залучати працівницю, яка
виховує дитину до 14 років, до робіт у нічну зміну?

Нестандартні ситуації
Лідія Басмат
Право на додаткову соціальну відпустку
Роботу кадровиків зазвичай вважають рутинною,
адже відбувається поступове звикання до стандартних
ситуацій та шаблонних рішень. Проте все частіше таким
фахівцям доводиться вирішувати питання, не схожі на
звичні. Саме таке питання щодо можливості надання
додаткової соціальної відпустки матері двох дітей віком
до 15 років й розглянуто в статті

Робочий час

62

Таміла Радченко
Основне про підсумований облік
робочого часу

49

На яку тривалість щорічної відпустки за період
проходження військової служби має право демобілізований працівник?

У статті розглянуто основні положення про підсумований облік робочого часу, зокрема питання його обліку,
складання графіків змінності за такого режиму праці
та врахування надурочної роботи й роботи у вихідні
та святкові дні тощо

50 Календар

Трудові відносини

ПРАКТИКА
Кадровий роман

52

Галина Фольварочна
Подолання перешкод. Призупинення роботи
та її режим під час скорочення штату
У п’ятій події кадрового роману на прикладі практичної
ситуації, що виникла на підприємстві, розглянуто мож-
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68

Ірина Красовська
Тимчасові та сезонні працівники:
прийняття на роботу й оплата праці
Як правило, переважна більшість працівників праце
влаштовуються на постійну роботу. Однак виникають
ситуації, за яких роботодавець має лише тимчасову
потребу в певному працівникові або коли робота виконується не постійно, а протягом сезону, через що її
виконавець потрібен також лише на цей період. Чи відрізняється прийняття на роботу тимчасових і сезонних
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працівників від постійних та як оплачувати їх працю та
тимчасову непрацездатність, розглянуто в статті

Підбираємо галузеві посади
(професії)

77

Олександр Клименко
Підбираємо професії юридичної сфери
На багатьох підприємствах, в установах, організаціях
функціонують або юридичні служби у вигляді окремих
структурних підрозділів, або ж виконання їх функцій
покладено на фахівців, які обіймають посади юрисконсультів чи юристів. Про те, як кадровикам правильно
визначити й не помилитися під час підбору професійної
назви роботи зі сфери юридичної діяльності та під
час оформлення відповідних кадрових документів,
а також про завдання й обов’язки деяких фахівців цієї
галузі — у статті

Звітність

86

Євгеній Губа
Програми подання звіту за формою № 1-ПВ
(місячна) «Звіт із праці»
На сьогодні не всі звіти можна подати засобами
електронного зв’язку з використанням електронного
цифрового підпису відповідальних осіб підприємства
згідно з вимогами законодавства, незважаючи на очевидні переваги такого способу подання звітності. Утім,
форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» вже давно можна
здавати в електронному вигляді. Тож у статті детально
розглянуто одну з програм для подання цього звіту

Зразки документів

96

Зразок Інструкції з охорони праці в установі
(організації)

4

Вебінар

98

Тетяна Заглада
«Гарячі» нюанси оформлення неповного
робочого часу

ПЕРСОНАЛ
Специфіка сфери

102

Олександр Сударкін
Дистанційна робота та гнучкий графік без
втрати якості командної взаємодії
Дистанційна робота в усьому світі набирає обертів.
І Україна не відстає від світових тенденцій, адже можливості для переведення частини співробітників на
віддалені робочі місця у вітчизняних компаній є. Які ж
існують аргументи «за» та «проти» переведення працівників або  навіть команд на режим роботи за межами офісу, а також про інструменти, які створюють
можливість працювати віддалено, та про особливості
управління дистанційними колективами — у статті

Досвід спеціалістів

109

Ірина Примак
Управління персоналом у стилі happiness
Щастя на роботі — неоднозначна тема, і багато хто до
неї ставиться досить скептично. Це й не дивно, адже
нас виховували так, що щастя асоціюється лише із
сім’єю, відпочинком, багатством чи стабільністю, але
аж ніяк не з роботою. Однак тема щастя працівників
стає все актуальнішою для багатьох українських
компаній. Тож у статті автор з’ясовує, чому тема корпоративного щастя така популярна останнім часом і
що потрібно працівникам для щастя на роботі
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін
до статті 7 Закону України «Про
реабілітацію осіб з інвалідністю в
Україні» щодо встановлення групи
інвалідності» від 13 березня 2018 р.
№ 2318-VIII

З

мінами, зокрема, передбачено, що особам, які внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її
проведення в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених
заходів, отримали ушкодження, які призвели до необоротної втрати (в т. ч.
ампутації) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), необоротної втрати
іншого органу або повної стійкої втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення
строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище визначених
законодавством критеріїв встановлення групи інвалідності, але не вище
I групи. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам
відбувається на підставі особистої заяви особи з інвалідністю або її законного представника в разі настання змін у стані здоров’я та працездатності
особи з інвалідністю або за рішенням суду.
Закон набрав чинності 6 квітня 2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова «Деякі питання призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору
економіки та членів їх наглядових
рад» від 21 березня 2018 р. № 190

П

остановою, зокрема, установлено, що:
 розпочаті до набрання чинності цією постановою конкурсні відбори
керівників особливо важливих для економіки суб’єктів господарювання
державного сектору економіки та членів їх наглядових рад підлягають
припиненню;
 комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки
підприємств визначає претендентів на посади керівників цих підприємств,
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, кандидатури переможців відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради
особливо важливого для економіки суб’єкта господарювання державного
сектору економіки;
 суб’єкти управління об’єктами державної власності подають до КМУ
інформацію про припинення повноважень члена наглядової ради особливо
важливого для економіки суб’єкта господарювання державного сектору
економіки не пізніше ніж через п’ять днів після їх припинення.
Постанова набрала чинності 24 березня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Норм
безоплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших
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орми розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону
праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
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МОНІТОРИНГ

засобів індивідуального захисту
для працівників лісового господарства» від 26 лютого 2018 р. № 293

засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 24 березня 2008 р. № 53, для забезпечення працівників лісового господарства, задіяних на роботах із шкідливими та небезпечними умовами
праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими
метеорологічними умовами, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту.
Наказ набрав чинності 17 квітня 2018 р.

Наказ «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання»
від 19 січня 2018 р. № 62

З

Наказ «Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання
працівниками» від 28 грудня 2017 р.
№ 2072

З

атверджено Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
Вони поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм
власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем,
демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне
обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація),
перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження)
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання,
яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в цих
Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці,
під час його використання.
Наказ набрав чинності 10 квітня 2018 р.
атверджено Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання
виробничого обладнання працівниками. Вони поширюються на всіх
суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційноправової форми та видів діяльності й установлюють мінімальні вимоги щодо
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання
працівниками у процесі трудової діяльності.
Наказ набрав чинності 10 квітня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про внесення змін до наказу
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і
науки України від 09 квітня 2002 року
№ 187/243» від 31 січня 2018 р.
№ 110/85
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З

гаданим наказом внесено зміни та викладено в новій редакції Положення
про відкрите професійно-технічне навчання на основі модульної технології, яким визначається порядок організації процесу навчання на основі
модульної технології в закладах професійної (професійно-технічної) освіти,
на підприємствах, в установах, організаціях різних організаційно-правових
форм і форм власності.
Наказ набрав чинності 27 березня 2018 р.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 15 листопада 2017 р. № 487/0/22-17
Щодо укладення контракту з керівниками комунальних закладів культури
(витяг)
<...>
Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про культуру» (далі — Закон) керівники
комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком
на п’ять років за результатами конкурсу.
Частиною 15 статті 215 Закону передбачено, що керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня
оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення керівника комунального закладу
культури є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті органу
управління не пізніше наступного дня після його підписання.
Відповідно до частини першої статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу
на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством,
установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених
у статті 33 цього Кодексу, та в інших випадках, передбачених законодавством.
Також відповідно до частини першої статті 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган
письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням
зумовлена неможливістю продовжувати роботу, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
У даному випадку, на нашу думку, можна застосовувати будь-який із вищенаведених способів.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 21 вересня 2016 р. № 1344/13/84-16
Щодо надання відпусток окремим категоріям працівників
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув ваше звернення і повідомляє.
Згідно з пунктом 1 статті 8 Закону України «Про відпустки» 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,
надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт,
професій і посад 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, затвердженим постановою КМУ від 17 листопада 1997 р.
№ 1290 (із змінами).
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Розділом XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» вищевказаного Списку для
працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (у тому числі
персональних комп’ютерах), передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер
праці тривалістю до 4 календарних днів (позиція 58).
Ця позиція Списку поширюється на всіх працівників, на яких розповсюджується дія Закону України
«Про відпустки», незалежно від обійманої посади (професії), які у своїй роботі застосовують персональний комп’ютер.
Що стосується надання працівникам додаткової відпустки за ненормований робочий день, це питання
вирішується колективним договором. Надавати одночасно додаткові відпустки за особливий характер
праці, що передбачає зайнятість працівника в цих умовах 50 % робочого часу, та ненормований робочий
день законодавством не передбачено.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 9 лютого 2018 р. № 227/0/101-18/281
Щодо встановлення доплати за ведення військового обліку
(витяг)
У Департаменті заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто
вашого листа стосовно застосування чинного законодавства в частині встановлення доплати в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за ведення військового обліку, <...>, і в межах компетенції
повідомляється.
Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних затверджено
постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 (далі — Порядок).
Цим Порядком визначається механізм організації та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними
органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами,
військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти незалежно
від їх підпорядкування та форми власності.
Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах
та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які станом на
1 січня поточного року перебували на військовому обліку, із застосуванням таких норм:
— від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;
— від 2000 до 4000 — дві особи;
— від 4000 до 7000 — три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних —
по одній особі додатково.
Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів,
коштів підприємств, установ і організацій.
За наявності на військовому обліку менше ніж 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки
щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби
управління персоналом, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 % посадового окладу, крім
державних службовців.
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Перелік заходів із ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних, які мають
бути виконані підприємствами, установами та організаціями, а отже, і відповідальною посадовою особою кадрового підрозділу, визначено пунктом 37 Порядку.
Таким чином, якщо на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом
покладаються додаткові обов’язки з ведення військового обліку, які не передбачено посадовою інструкцією, то за їх виконання встановлюється відповідна доплата. Зазначене відповідає функціональному
призначенню доплат і надбавок, що є елементами тарифної системи, за допомогою яких компенсують
відхилення від умов роботи, що визнаються нормальними й безпосередньо не враховуються в тарифних
ставках і посадових окладах.
Якщо в посадовій інструкції, наприклад, інспектора з кадрів, визначено завдання з ведення військового
обліку, то доплата, передбачена Порядком, не виплачується. У такому разі фахівець кадрової служби
при веденні військового обліку виконує свої безпосередні обов’язки та отримує відповідну оплату з
урахуванням виконання зазначених функціональних обов’язків.
<...>

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 28 грудня 2017 р. № 568/0/22-17/134
Щодо надання роз’яснень
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист <...> і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівники реалізують
право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.
Поняття «фізична особа — підприємець» в сукупності теж охоплюється поняттям «фізична особа»,
оскільки громадянин, який бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність,
після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур лише
набуває нової ознаки — «підприємець», не втрачаючи при цьому статусу фізичної особи.
Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична
особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні
для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Статтею 142 КЗпП встановлено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими
колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.
Таким чином, відсутність у роботодавця правил внутрішнього трудового розпорядку є порушеннями
законодавства про працю.
Роботодавці, винні в порушенні законодавства про працю, несуть зокрема фінансову (ст. 265 КЗпП)
та адміністративну відповідальність (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України).
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Крім цього, вважаємо, що оскільки фізична особа — підприємець у розумінні норм КЗпП виступає
роботодавцем, то він має розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку.
При цьому трудовим колективом у даному випадку є особи, які уклали з фізичною особою — підприємцем трудовий договір.
Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 1 лютого 2018 р. № 175/0/101-18
Щодо виконання роботи, яка не є сумісництвом, в умовах доплати до МЗП
Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та в межах компетенції повідомляє.
Пунктом 11 додатка до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства
юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 (далі — наказ), встановлено, що не є сумісництвом інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі
працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку),
якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основ
ним місцем роботи.
Тобто якщо оклад працівника за основним місцем роботи, наприклад, становить 7000 грн, а за іншим
місцем роботи 2500 грн і він працює на 0,5 ставки і за основним, і за іншим місцем роботи, нарахована
йому заробітна плата за основним місцем роботи становитиме 3500 грн, а за іншим — 1862 грн (1250 грн +
+ 612 грн). Оскільки оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу за
основним місцем роботи, то зазначена робота не є сумісництвом згідно з вищеназваним пунктом наказу.
Якщо оклад працівника за основним місцем роботи, наприклад, становить 3500 грн, а за іншим місцем
роботи 2500 грн і він працює на 0,5 ставки і за основним, і за іншим місцем роботи, нарахована йому
заробітна плата за основним місцем роботи становитиме 1862 грн і за іншим — 1862 грн (1250 грн +
+ 612 грн). Оскільки оплата його праці по основній та іншій роботі перевищує повний оклад за основним
місцем роботи, то зазначена робота є сумісництвом.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 29 листопада 2017 р. № 5418/4/4.2-ЗВ-17
Щодо особливостей застосування праці іноземців
Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці (далі — Держпраці) розглянув
<...> звернення <...> та повідомляє.
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів
для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 p. № 2058-VIII внесені зміни до Закону України
«Про зайнятість населення» (далі — Закон), які набрали чинності з 27 вересня 2017 р.
Відповідно до частини першої статті 42 Закону роботодавці мають право на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, який видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції.
Разом з тим згідно з частиною третьою статті 421 Закону передбачено, що роботодавець може
отримати дозвіл за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:
1) п’ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях,
благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону
України «Про освіту»;
2) 10 мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.
Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування
праці осіб, що відносяться до особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують
на працевлаштування в Україні, зазначених у частині другій статті 421 Закону. Зауважимо, до особливих
категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, зокрема,
відносяться засновники та/або учасники, та/ або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної
в Україні.
Водночас відповідно до частини першої статті 422 Закону для отримання дозволу на застосування
праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець подає до територіального органу державної служби
зайнятості серед інших документів також копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або
особою без громадянства, посвідчену роботодавцем, а після укладання трудового договору (контракту)
згідно з отриманим дозволом, відповідно до частини четвертої статті 422 Закону — засвідчену копію
трудового договору (контракту) з відповідною оплатою праці іноземного працівника.
Разом з тим до документів для продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства, передбачених пунктом 3 частини третьої статті 422 Закону, роботодавець до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, подає також документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо
вони змінилися. Тобто подання засвідченої копії трудового договору (контракту) з іноземцем або особою
без громадянства з відповідною оплатою праці іноземного працівника є обов’язковим.
Таким чином, починаючи з 27 вересня 2017 р. норми частини третьої статті 421 Закону щодо розміру
заробітної плати іноземного найманого працівника є обов’язковою умовою для отримання дозволу
на застосування праці такого працівника та поширюються на роботодавців, які отримують дозвіл на
застосування праці іноземця вперше, або після розірвання попереднього трудового договору (контракту) та укладання нового трудового договору (контракту) відповідно до отриманого дозволу, а також
у разі продовження дії дозволу на застосування праці іноземного працівника.
Статтею 56 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що 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. Оплата праці в цих
випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Тобто при укладанні трудового договору з іноземцем або особою без громадянства, за умовами
якого встановлено неповний робочий день або неповний робочий тиждень, відповідно до статті 56
КЗпП, оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від
виробітку з урахуванням вимог частини третьої статті 421 Закону.
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Обставини, у разі виникнення яких роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та
трудової міграції, про внесення змін до дозволу, передбачені статтею 425 Закону. Відповідно до пункту 3
частини другої статті 425 Закону роботодавець подає разом із заявою про внесення змін до дозволу
проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін
до трудового договору (контракту) в разі зміни назви посади іноземця або особи без громадянства,
переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.
<...>

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 22 грудня 2017 р. № Н-579/01.1-18
Щодо строку зберігання табеля обліку використання робочого часу
Укрдержархів у межах компетенції розглянув звернення щодо строку зберігання табеля обліку
використання робочого часу та повідомляє наступне.
Строк зберігання табеля обліку використання робочого часу відповідно до статті 408 Переліку
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затвердженого наказом Міністерства юстиції від 12 квітня 2012 р. № 578/5, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 17 квітня 2012 р. за № 571/20884 (із змінами) (далі — Перелік), визначено 1 рік.
Перелік погоджено з 14 міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у т. ч.
із Мінфіном, Державною фінансовою інспекцією, Державною податковою службою (без зауважень).
Відповідно до підпункту 1.7 розділу I «Загальні положення» Переліку допускається продовження
в організаціях строків зберігання документів.
Укрдержархівом розроблено проект Змін до Переліку, який надіслано на опрацювання структурними
підрозділами Міністерства юстиції (лист від 7 грудня 2016 р. № 01.3/3586).
Проектом Змін до Переліку строк зберігання табеля обліку використання робочого часу передбачено
три роки з посиланням на примітку 1 до статті 186.

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Роз’яснення
від 24 липня 2014 р.
Категорія «посадові особи» у трудовому законодавстві
Які категорії працівників можна віднести до категорії «посадових осіб» у розумінні пункту 5 статті 41
КЗпП. Чи розповсюджуються на «посадових осіб» підприємств, установ, організацій соціальні гарантії,
передбачені законодавством? Який трудовий договір (строковий чи безстроковий) може бути розірвано
у порядку пункту 5 статті 41 КЗпП?
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів» від 13 травня 2014 р. № 1255-VII частина перша статті 41 Кодексу законів про працю України
(далі — КЗпП) доповнено пунктом 5, відповідно до якого додатковою підставою розірвання трудового
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників
за певних умов є припинення повноважень посадових осіб.
Відповідно до статті 4 КЗпП законодавство про працю складається з КЗпП та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього. У законодавстві про працю визначення поняття «посадова
особа» відсутнє. Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну службу» посадовими особами
вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці,
на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих
та консультативно-дорадчих функцій.
У статті 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон)
зазначено, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого
самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих
та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Законом України від 11 липня 1995 р. № 282/95-ВР у Кодексі України про адміністративні правопорушення слова «службова особа» замінено словами «посадова особа». Таким чином, можна зробити
висновок про те, що поняття «посадова особа» та «службова особа» є синонімічними.
У примітці до статті 364 Кримінального кодексу України визначено, що службовими особами є особи,
які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи
місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій,
або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із
спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації.
Службова особа наділена певним обсягом повноважень і в їх межах має право вчиняти дії, що
породжують, змінюють або припиняють конкретні правовідносини (наприклад, право прийняття та
звільнення працівників, застосування дисциплінарних чи адміністративних стягнень тощо).
Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 організаційнорозпорядчими обов’язками (наявність яких є характерним для поняття «посадова особа») є обов’язки по
здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою
діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх
заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Перелік посадових осіб, з якими може бути припинений трудовий договір на підставі пункту 5 статті 41 КЗпП та обмеження щодо застосування звільнення працівника на підставі пункту 5 статті 41 КЗпП
залежно від виду трудового договору (строковий чи безстроковий), законодавством не передбачено.
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до
закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом
у випадках, передбачених статтею 40 КЗпП, а з окремими категоріями працівників у випадках, визначених статтею 41 КЗпП.
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Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної
комісії (ревізор), а в разі створення ради товариства (спостережної ради) — голова і члени цієї ради.
Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.
Відповідно до частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України повноваження члена виконавчого
органу товариства можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений
від виконання своїх повноважень.
У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41
КЗпП статтею 44 КЗпП передбачена виплата вихідної допомоги в розмірі не менше ніж шестимісячний
середній заробіток.
На працівників, обраних до профспілкових органів, поширюються гарантії, передбачені главою XVI
КЗпП та Закону України «Про професійні спілки, їх права, та гарантії діяльності». Звільнення зазначеної
категорії працівників згідно пункту 5 статті 41 КЗпП відбувається в порядку, визначеному статтею 252
КЗпП, а саме: звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації
(у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку, допускається
за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного
органу цієї професійної спілки (об’єднання професійних спілок).
Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до
складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року
після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства,
установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у
зв’язку із станом здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником
дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним
виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов’язано із
станом здоров’я.
Згідно зі статтею 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
(до шести років — частина шоста ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається,
крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з
обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також
у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування
за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового
трудового договору. Виходячи з вищевикладеного, звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей
віком до трьох років, за ініціативою роботодавця згідно з пунктом 5 статті 41 КЗпП не допускається.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо відсторонення працівника від роботи
Відсторонення від роботи — це тимчасове позбавлення працівника, який перебуває в трудових
правовідносинах із підприємством, установою, організацією, можливості здійснювати право на
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працю за рішенням уповноважених на це компетентних органів з підстав, передбачених чинним
законодавством.
Під час відсторонення від роботи трудовий договір продовжується, але працівник тимчасово до
роботи не допускається. При цьому на період усунення від роботи за ним зберігається його робоче
місце, а заробітна плата (як правило) не зберігається.
Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається:
— у разі появи на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
— у разі відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
— в інших випадках, передбачених законодавством.
Власнику або уповноваженому ним органу надається право на відсторонення працівників від роботи
за наявності передбачених законодавством підстав, але це не є обов’язком, оскільки відсторонення
лише допускається.
Відсторонення від роботи працівника застосовується як тимчасовий захід до прийняття остаточного рішення про можливість (неможливість) виконання працівником роботи, передбаченої трудовим
договором, або перебування його на певній посаді.
Після закінчення терміну відсторонення від роботи працівник залежно від наявних підстав може
бути допущений до роботи, переведений на іншу роботу або звільнений з роботи.
Після відсторонення від роботи працівник може бути тимчасово або постійно переведений на іншу
роботу. Відсторонення працівника від роботи може передувати його звільненню.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо правомірності виконання обов’язків на громадських засадах головою правління
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), повноваження та обов’язки органів управління ОСББ
визначені Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада
2001 р. № 2866-III (далі — Закон № 2866).
Відповідно до Закону № 2866 голова правління ОСББ набуває прав і обов’язків унаслідок його
обрання уповноваженим органом — загальними зборами ОСББ. Умови, на яких виконують обов’язки
голова та члени правління ОСББ, теж визначають загальні збори.
ОСББ є юридичною особою, яка створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, передбачених Законом № 2866. Тому на ОСББ не поширюються норми частини третої статті 65 та
частини другої статті 85 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV, які зобов’язують
призначати (обирати) керівника підприємства як посадову особу.
Голова та члени правління можуть виконувати свої обов’язки на громадських засадах (на безоплатній основі). Але це має бути визначено у статуті чи іншому документі, затвердженому в установленому
порядку вищим органом управління (для ОСББ — загальні збори співвласників).
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Ураховуючи зазначене, заборони для виконання обов’язків головою правління ОСББ на громадських
засадах законодавство не містить. При цьому виконання обов’язків на громадських засадах не повинно
містити ознак трудових відносин, тобто виконувати обов’язки голова правління ОСББ має не на постійній
основі, а періодично й у вільний від основної роботи час.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо прийняття на роботу у вихідний день
Запитання: трапляються випадки, коли під час переведення працівників з однієї організації
до іншої дата прийняття на роботу припадає на святковий день. Чи можуть виникнути трудові
відносини в неробочий, вихідний або святковий день та в якій послідовності документувати
кадрові процедури?
За домовленістю із працівником його може бути прийнято на роботу у вихідний день і тоді, коли
перший день початку трудових відносин є для нього вихідним або неробочим, адже законодавство не
передбачає, щоб у перший день початку трудових відносин працівник був обов’язково призначений у
зміну чи вийшов на робоче місце.
Оформлювати трудові відносини з працівником у вихідний день законодавством України про працю
не забороняється. Керівники підприємств, установ, організацій мають право самостійно встановлювати
індивідуальні графіки роботи відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору. При цьому вихідні дні можуть не збігатися із загальновстановленими календарними
вихідними днями.
Питання прийняття на роботу та звільнення у вихідний або святковий (неробочий) день виникають,
як правило, тоді, коли працівники під час прийняття на роботу або звільнення бажають зберегти безперервний стаж (стаж роботи за спеціальністю, стаж державної служби тощо), або коли працівник не
бажає виходити на роботу після відпустки, хвороби тощо, висловлюючи бажання звільнитися останнім
днем відповідного періоду (відпустки чи тимчасової непрацездатності тощо).

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Лист
від 1 березня 2018 р. № 1653/13-18
Щодо переведення державного службовця на посаду державної служби без конкурсу
Відповідно до статті 41 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений
без обов’язкового проведення конкурсу:
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1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі
в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), — за рішенням керівника державної служби;
2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій
місцевості (в іншому населеному пункті), — за рішенням керівника державної служби в державному
органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному
органі, до якого переводиться державний службовець.
Згідно зі статтею 2 Закону рівнозначна посада — це посада державної служби, що належить до
однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу.
Разом з тим Законом не визначено поняття «нижча посада».
Однак проаналізувавши положення Закону, можна дійти висновку, що нижчою посадою є посада
державної служби, яка належить до нижчої групи оплати праці без урахування юрисдикції державного
органу, а також посада державної служби у державному органі з нижчим рівнем юрисдикції в межах
однієї групи оплати праці.
Відповідно до статті 51 Закону посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових
окладів поділяються на 9 груп оплати праці.
Так до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів
і прирівняні до них посади.
До групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних
органів і прирівняні до них посади.
Прирівняння посад державної служби проводиться КМУ під час затвердження схеми посадових
окладів на посадах державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
державної служби.
Так відповідно до Переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати
праці, затвердженого постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 (із змінами), до 4 групи оплати праці
прирівняні посади керівників самостійних структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; до 5 групи оплати
праці прирівняні посади заступників керівників апаратів місцевих державних адміністрацій.
Посада заступника керівника апарату — керівника структурного підрозділу апарату місцевої державної адміністрації вищезазначеною постановою не передбачена.
Таким чином, на думку НАДС, якщо посада має подвійну назву, посадовий оклад визначається за
першою назвою.
Враховуючи викладене, особа з посади заступника керівника апарату — начальника організаційного
відділу апарату обласної державної адміністрації не може бути переведена без проведення конкурсу на
посаду керівника самостійного структурного підрозділу обласної державної адміністрації.
Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають
лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.
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СУДОВА ПРАКТИКА — доступно!

Справа за позовом

про відшкодування середнього
заробітку за час вимушеного прогулу
(звільнення за п. 5 ст. 41 КЗпП)
Постанова Верховного Суду України від 7 лютого 2018 р № 711/5711/16-ц

В

ерховний Суд Другої судової палати
Касаційного цивільного суду 12 жовтня
2017 р. розглянув справу за позовом
особи до ТОВ про поновлення на роботі
та оплату за час вимушеного прогулу. Позовні
вимоги особа мотивувала тим, що вона на підставі трудового контракту від 22 липня 2015 р.
обіймала посаду генерального директора ТОВ.
Наказом від 30 травня 2016 р. № 10-К її було
звільнено з посади у зв’язку з припиненням
повноважень відповідно до пункту 5 статті 41
КЗпП. Вважає, що звільнення її з роботи є незаконним, оскільки згідно з пунктом 11 трудового
контракту останній може бути достроково розірваний одностороннім рішенням роботодавця
за умови попередження працівника не менше
як за два місяці до такого розірвання. Незважаючи на це, відповідачем було звільнено її з
роботи без такого попередження.
Рішенням Придніпровського районного
суду м. Черкаси від 22 липня 2016 р. позов
задоволено повністю й скасовано наказ в. о.
генерального директора ТОВ від 30 травня
2016 р. № 10-К про звільнення особи. Останню
поновлено на посаді генерального директора
ТОВ із внесенням відповідних даних до трудової книжки згідно з Інструкцією про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України,
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Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від 29
липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
Додатковим рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 жовтня 2016 р.
з ТОВ на користь особи стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу з 30 травня
2016 р. до дня поновлення її на роботі в сумі
87 106 грн 11 коп.
Рішенням апеляційного суду Черкаської
області від 30 листопада 2016 р. апеляційну
скаргу ТОВ було задоволено частково. Рішення
Придніпровського районного суду м. Черкаси
від 22 липня 2016 р. та додаткове рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від
11 жовтня 2016 р. змінено шляхом скасування
додаткового рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 жовтня 2016 р. щодо
вирішення позовних вимог про компенсацію за
час вимушеного прогулу. У задоволенні позовних
вимог особі до ТОВ про стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу відмовлено. Іншу частину рішення Придніпровського
районного суду м. Черкаси від 22 липня 2016 р.
залишено без змін.
Дев’ятнадцятого грудня 2016 р. ТОВ звернулося із касаційною скаргою на рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від
27 липня 2016 р. та рішення апеляційного суду
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Черкаської області від 30 листопада 2016 р., в якій
просило скасувати оскаржені рішення в частині
задоволення позовних вимог особи про скасування наказу в. о. генерального директора ТОВ від
30 травня 2016 р. № 10-К та поновлення особи на
посаді генерального директора ТОВ із внесенням
відповідних даних до трудової книжки згідно з
Інструкцією № 58 та ухвалити нове рішення про
відмову в задоволенні позовних вимог.
Касаційна скарга була мотивована тим, що
судами були неправильно застосовані норми матеріального права (п. 5 частини першої ст. 41 КЗпП та
частина третя ст. 99 Цивільного кодексу України від
16 січня 2003 р. № 435-IV; далі — ЦКУ), оскільки
одностороннє рішення відповідача про припинення
контракту з обов’язковим повідомленням позивача
не менше як за два місяці є додатковою підставою
для розірвання такого контракту. Проте наявність
такої додаткової підстави не виключає право
роботодавця на застосування інших правових
підстав для розірвання контракту, передбачених
законодавством про працю, зокрема розірвання
трудового договору з ініціативи власника або упов
новаженого ним органу у зв’язку із припиненням
повноважень посадової особи на підставі пункту 5
частини першої статті 41 КЗпП.
Дев’ятнадцятого грудня 2016 р. особа звернулася із касаційною скаргою на рішення апеляційного суду Черкаської області від 30 листопада
2016 р., в якій просила оскаржене рішення змінити, стягнувши з ТОВ на користь особи середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі
82 639 грн 13 коп. Касаційна скарга була мотивована тим, що апеляційний суд не застосував
до спірних правовідносин положення статті 235
КЗпП в частині обов’язковості прийняття рішення
про виплату працівникові середнього заробітку
за час вимушеного прогулу в разі поновлення на
роботі. Особа вважала необґрунтованим висновок апеляційного суду щодо врахування розміру
вихідної допомоги під час визначення суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Двадцять шостого січня 2017 р. ТОВ подало заперечення на касаційну скаргу особи,
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в якому просило відхилити касаційну скаргу
особи та вважало, що суд апеляційної інстанції,
врахувавши суми сплаченої вихідної допомоги,
правомірно визнав безпідставними позовні вимоги про стягнення заробітку за час вимушеного
прогулу. Колегія суддів прийняла аргументи,
викладені в касаційній скарзі ТОВ, та відхилила
аргументи, викладені в касаційній скарзі особи,
з таких мотивів. Під час задоволення позовних
вимог суд першої інстанції, з яким погодився суд
апеляційної інстанції, дійшов висновку, що особу
було звільнено із займаної посади з порушенням
процедури звільнення — без завчасного повідом
лення про звільнення, як передбачено пунктом 11
контракту. Тому це є підставою для її поновлення
на займаній посаді та виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу. При цьому
суди вважали, що позивач могла бути звільнена
з ініціативи роботодавця на підставі пункту 5
частини першої статті 41 КЗпП, але в порядку, визначеному пунктом 11 контракту з обов’язковим
попереднім завчасним повідомленням не менше
як за два місяці до моменту звільнення. Із такими
доводами судів колегія суддів не може погодитися, оскільки вони ґрунтуються на неправильному
тлумаченні пункту 5 частини першої статті 41
КЗпП та частини третьої статті 99 ЦКУ.
Відповідно до частини третьої статті 99 ЦКУ
повноваження члена виконавчого органу можуть
бути в будь-який час припинені або він може
бути тимчасово відсторонений від виконання
своїх повноважень. Згідно з пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП трудовий договір з
ініціативи власника або уповноваженого ним
органу може бути розірваний у разі припинення
повноважень посадових осіб. Тлумачення пункту 5 частини першої статті 41 КЗпП та частини
третьої статті 99 ЦКУ свідчить, що припинення
повноважень члена виконавчого органу може
відбутися в будь-який час та з будь-яких підстав. При цьому припинення повноважень члена
виконавчого органу гарантується нормами цивільного права для припинення або запобігання
негативного впливу на управлінську діяльність
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товариства. Необхідність таких правил обумовлена специфічним статусом члена виконавчого
органу, який отримав від уповноваженого органу
товариства право на управління.
Згідно зі статтею 92 ЦКУ дієздатність юридичної особи здійснюється через її органи. Поняття
дієздатності є цивілістичним, а отже, формування,
зміна та припинення органів юридичної особи
регулюються цивільним законодавством. Той
факт, що члени колегіального виконавчого органу
господарського товариства чи одноособовий його
керівник перебувають у трудових відносинах із
товариством, не встановлює пріоритету трудового регулювання над цивілістичним, оскільки
до цих відносин не може застосовуватися модель «роботодавець — працівник», властива
трудовим відносинам. Правовий статус членів
колегіального виконавчого органу господарського товариства чи одноособового його керівника значно відрізняється від статусу інших
працівників, що обумовлено специфікою його
трудової діяльності, яка полягає у виконанні
ним функцій з управління товариством. Таким
чином, передбачена пунктом 5 частини першої
статті 41 КЗпП підстава розірвання трудового договору не передбачає необхідності попереднього
повідомлення про звільнення, з’ясування вини
працівника, доцільності та причини звільнення,
врахування попередньої роботи та інших позитивних результатів. Судами встановлено, що
рішенням загальних зборів учасників ТОВ від
25 травня 2016 р. № 8 учасники товариства,
керуючись частиною третьою статті 99 ЦКУ, вирішили припинити повноваження генерального
директора ТОВ з 25 травня 2016 р. Це рішення є
чинним та в судовому порядку не оскаржувалося.
Суди в оскаржених рішеннях правильно, повно
та всебічно з’ясували обставини справи. Проте
неправильно застосували норми матеріального
права (частину третю ст. 99 ЦКУ та п. 5 частини
першої ст. 41 КЗпП). Тому колегія суддів вважала за необхідне скасувати оскаржені рішення в
частині задоволення позовних вимог особи про
скасування наказу в. о. генерального директора
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ТОВ від 30 травня 2016 р. № 10-К та поновлення
особи на посаді генерального директора ТОВ із
внесенням відповідних даних до трудової книжки
згідно з Інструкцією № 58 та ухвалила нове рішення про відмову в задоволенні цих позовних
вимог. В іншій частині рішення апеляційного суду
Черкаської області від 30 листопада 2016 р. залишили без змін.
На підставі частини третьої статті 99 ЦКУ,
пункту 5 частини першої статті 41 КЗпП, керуючись статтями 400, 409, 410, 416 Цивільного
процесуального кодексу України від 18 березня
2004 р. № 1618-IV, Верховний Суд постановив:
 касаційну скаргу особи залишити без задоволення;
 касаційну скаргу ТОВ задовольнити;
 рішення Придніпровського районного
суду м. Черкаси від 22 липня 2016 р. та рішення
апеляційного суду Черкаської області від 30 листопада 2016 р. скасувати в частині задоволення
позовних вимог особи про скасування наказу
в. о. генерального директора ТОВ від 30 травня
2016 р. № 10-К та поновлення особи на посаді генерального директора ТОВ із внесенням
відповідних даних до трудової книжки згідно з
Інструкцією № 58;
 у задоволенні позовних вимог особи до
ТОВ про скасування наказу в. о. генерального
директора ТОВ від 30 травня 2016 р. № 10-К
та поновлення особи на посаді генерального
директора ТОВ із внесенням відповідних даних
до трудової книжки відмовити;
 в іншій частині рішення апеляційного суду
Черкаської області від 30 листопада 2016 р.
залишити без змін та стягнути на користь ТОВ
за рахунок держави в порядку, встановленому
КМУ, 1322 грн 88 коп. на відшкодування судового збору, сплаченого за подання касаційної
скарги. З моменту прийняття постанови судом
касаційної інстанції рішення Придніпровського
районного суду м. Черкаси від 22 липня 2016 р.
та рішення апеляційного суду Черкаської області
від 30 листопада 2016 р. втрачають законну силу
та подальшому виконанню не підлягають.
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Правовий коментар
Нагадаємо, що норму частини першої статті 41
КЗпП було доповнено пунктом 5 на підставі
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту прав
інвесторів» від 13 травня 2014 р. № 1255-VII.
Закон набрав чинності 1 червня 2014 р., і метою
його ухвалення було поліпшення інвестиційного
клімату шляхом надання інвесторам (власникам) господарських товариств права звільняти
посадових осіб (керівників, членів виконавчих органів) без зазначення причин. Власники
одержали можливість звільняти посадових осіб
своїх підприємств без конкретизації причини
звільнення. Відповідно пунктом 5 статті 41 КЗпП
були встановлені додаткові підстави розірвання
трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників, однією з яких є така підстава
звільнення, як «припинення повноважень посадових осіб». Загалом ця норма характеризується
юридичною невизначеністю, внаслідок чого
неможливо встановити коло таких посадових
осіб, а також випадки та підстави припинення їх
повноважень. Формулювання цього положення
є загальним та не містить посилань щодо організаційно-правових форм юридичних осіб. Перелік
посадових осіб, з якими може бути припинений
трудовий договір на підставі пункту 5 статті 41
КЗпП, та обмеження щодо застосування звільнення працівника за цією підставою залежно
від виду трудового договору (строковий чи
безстроковий) законодавством про працю не
передбачено.
Законодавство про працю не містить також
визначення, хто належить до категорії посадових осіб. Державна інспекція з питань праці у
своєму роз’ясненні від 24 липня 2014 р. (текст
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роз’яснення див. на с. 13) надала орієнтовний перелік осіб, яких можна віднести до цих категорій.
Отже, посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова
ревізійної комісії (ревізор), а в разі створення
ради товариства (спостережної ради) — голова
та члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання
однією особою зазначених посад встановлюються
законом. Відповідно до частини третьої статті 99
ЦКУ повноваження члена виконавчого органу товариства можуть бути в будь-який час припинені
або він може бути тимчасово відсторонений від
виконання своїх повноважень.
Нагадаємо, що в разі припинення трудового
договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини
першої статті 41 КЗпП, статтею 44 КЗпП передбачена виплата вихідної допомоги в розмірі не
менше шестимісячного середнього заробітку.
Як бачимо з постанови Верховного Суду
України, для звільнення за пунктом 5 статті 41
КЗпП ключовими є такі положення:
 працівник має належати до категорії посадових осіб;
 посадову особу за такою підставою можна
звільнити без попередження і без зазначення
підстав.
У той же час, на нашу думку, оскільки звільнення за пунктом 5 статті 41 КЗпП є звільненням з
ініціативи власника, на нього розповсюджуються
умови частини третьої статті 40 КЗпП. А саме
не допускається звільнення в період тимчасової
непрацездатності та в період перебування у відпустці. Загалом питання щодо того, застосовувати
норми статті 99 ЦКУ чи КЗпП, залишається відкритим, оскільки між положеннями цих статей
існують протиріччя.
Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»
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Юрій Васильєв,

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

Зарахування до стажу

періоду служби в ЗСУ

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ);
 Збройні сили України (далі — ЗСУ).

Н

а перший погляд може здатися, що відповідь на запитання стосовно визначення страхового стажу для призначення
працівникам допомоги по тимчасовій
непрацездатності проста, а саме: для визначення страхового стажу працівника необхідно
переглянути форму ОК-7 (ОК-5), затверджену постановою правління Пенсійного фонду
України «Про затвердження Положення про
реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування» від 18 червня 2014 р. № 10-1.
Ця форма містить індивідуальні відомості про
застраховану особу щодо її страхового стажу,
в т. ч. за час, протягом якого особа проходила
службу в ЗСУ або інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства.
Але на практиці все складніше, ніж у теорії.
Форми ОК-7 (ОК-5) містять інформацію почи-
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наючи з 1 січня 2011 р., але ж працівник може
мати страховий стаж і за період до 2011 р.
Тому для визначення стажу для обчислення
допомоги по тимчасовій непрацездатності
працівник відділу кадрів повинен знати, чому
саме деякі періоди часу проходження працівником військової служби входять до страхового стажу, а деякі — ні. Справа в тому, що в різний час порядок визначення страхового стажу
регулювався різними законодавчими актами,
і, відповідно, в різні періоди цей стаж обчислювався неоднаково. Тож спочатку розглянемо
дещо з теорії.
Розмір допомоги по тимчасовій непраце
здатності залежить від страхового стажу, набутого працівником. Така норма передбачена
статтею 24 Закону № 1105. Загальне правило
щодо обчислення страхового стажу закріплене
в частині другій статті 21 Закону № 1105, від-
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повідно до якої страховий стаж обчислюється
за даними персоніфікованого обліку відомостей
про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, а за періоди до його запровадження — в порядку та на умовах, передбачених
законодавством, чинним раніше.
Зважаючи на це правило й проаналізувавши
законодавчі акти, які регулюють порядок об-

числення страхового стажу, визначимо кілька
умовних періодів, протягом яких страховий
стаж, який застосовується в разі обчислення
розміру допомоги по тимчасовій непраце
здатності, визначався по-різному (таблиця).
Отже, у таблиці викладено, як у різні періоди
до страхового стажу для виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності зараховувався час
проходження служби в ЗСУ.

Періоди проходження служби в ЗСУ,
що зараховуються/не зараховуються до страхового стажу

Період

Положення нормативних актів, якими регулюється питання
зарахування до страхового стажу часу служби в ЗСУ

1
2
Згідно з абзацом першим та другим пункту 4 Правил обчислення
До 27 лютого
2001 р. включ загального трудового стажу для призначення працівникам допо
моги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою
но
КМУ від 19 жовтня 1998 р. № 1658*, служба в ЗСУ, Національній
гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС,
військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, в
органах внутрішніх справ, а також час перебування громадян на
альтернативній (невійськовій) службі зараховувалася до загально
го трудового стажу

Висновок щодо зарахування/незарахування
до страхового стажу
часу служби в ЗСУ
3
Час проходження служ
би у ЗСУ зараховується
до загального трудового
стажу, який, у свою
чергу, прирівнюється до
страхового стажу для
призначення працівни
кам допомоги по тимча
совій непрацездатності

* Постанова втратила чинність.

З 28 лютого
2001 р. по 31
грудня 2010 р.

Згідно з положеннями статті 6 Закону України «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тим
часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III* зарахування до
страхового стажу періодів проходження військової служби
не передбачено, оскільки військовослужбовці не підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням, і страхові внески з грошового забез
печення цих осіб до Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності не сплачувалися

Час проходження
служби в ЗСУ не зараховується до страхового
стажу для призначення
працівникам допомоги
по тимчасовій непра
цездатності

* Закон втратив чинність.
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Період
1
З 1 січня
2011 р. визна
чаємо страхо
вий стаж для
обчислення
допомоги по
тимчасовій не
працездатності
з урахуванням
змін, внесе
них Законом
№ 2464
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Положення нормативних актів, якими регулюється питання
зарахування до страхового стажу часу служби в ЗСУ
2
Для зарахування періоду служби у ЗСУ до страхового стажу має
бути сплачено ЄСВ у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий
внесок.
Згідно з абзацом 7 пункту 1 статті 4 Закону № 2464 платниками
ЄСВ є військові частини та органи, які виплачують грошове за
безпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу
по вагітності та пологах, допомогу, надбавку або компенсацію
відповідно до законодавства для таких осіб:
l військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
військової служби), осіб рядового і начальницького складу;
l осіб, які проходять строкову військову службу у ЗСУ, інших
утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі
безпеки України, органах МВС України та службу в органах і під
розділах цивільного захисту.
У той же час у пункті 2 Пропорцій розподілу єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердже
них постановою КМУ від 26 листопада 2014 р. № 675, визначено
пропорції розподілу ЄСВ, відповідно до яких єдиний внесок для
зазначених платників розподіляється лише на:
l загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви
падок безробіття — 2,7488 %;
l загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до со
лідарної системи) — 97,2512 %.
Отже, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності частина ЄСВ
за військовослужбовців не перераховується, і, відповідно, до
страхового стажу для призначення працівникам допомоги по
тимчасовій непрацездатності час проходження військової служби
не зараховується.
Водночас протягом 2015 р. відповідно до згаданої вище Постанови
військові частини перераховували за військовослужбовців стро
кової служби внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в
розмірі 4,6243 %. А це означає, що період проходження служби
військовослужбовцями строкової служби має входити до стра
хового стажу для оплати листків непрацездатності.
Однак у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування не завжди містяться персоніфіковані
відомості про внески військовослужбовців. Персоніфікований

Висновок щодо зарахування/незарахування
до страхового стажу
часу служби в ЗСУ
3
Час проходження
служби в ЗСУ не зараховується до стра
хового стажу для при
значення працівникам
допомоги по тимчасо
вій непрацездатності
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Період
1

Положення нормативних актів, якими регулюється питання
зарахування до страхового стажу часу служби в ЗСУ
2
облік військовослужбовців проводиться лише з 1 червня 2016 р.
на підставі наказу міністра фінансів України від 11 квітня 2016 р.
№ 441.
Також необхідно нагадати, що серед осіб, які проходять військову
службу, є такі, за якими згідно з частиною третьою статті 119
КЗпП зберігається місце роботи, посада та середній заробіток.
Відповідно до роз’яснень, що містяться в листі Міністерства
соціальної політики України від 15 грудня 2015 р. № 696/18/9915, час проходження військової служби зараховуватиметься
до страхового стажу для призначення допомоги по тим
часовій непрацездатності, якщо за цей період, за даними
персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного со
ціального страхування, було сплачено страховий внесок (ЄСВ)
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з
тимчасової втрати працездатності відповідно до законодав
ства. Період несплати ЄСВ не включається до страхового
стажу застрахованої особи, і якщо страховий стаж особи за
останні 12 місяців становитиме менше 6 місяців, застосову
ються норми частини четвертої статті 19 Закону № 1105. Отже,
якщо працівник проходив строкову службу або був призваний
на військову службу за мобілізацією, необхідно перевірити,
який страховий стаж для призначення працівникам допомоги
по тимчасовій непрацездатності вказаний в індивідуальних
відомостях про застраховану особу за формою ОК-7 (ОК-5)

Крім наведеного в таблиці, необхідно пам’я
тати, що серед працівників, які проходили службу
в ЗСУ, є й такі, які мають статус ветерана війни
та осіб, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
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Висновок щодо зарахування/незарахування
до страхового стажу
часу служби в ЗСУ
3

ціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551.
Тож таким категоріям працівників допомога по
тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно
від наявності страхового стажу. l

27

АКТУАЛЬНА тема

Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Табельний облік:

порядок застосування

Табель обліку робочого часу вважають одним з досить важливих документів підприємства, адже відповідно до нього бухгалтерія нараховує заробітну
плату, яка є винагородою працівникові за виконану ним роботу. Оскільки
процес організації та ведення табельного обліку не всім зрозумілий, у статті
розглянемо форму табеля та умовні позначення для фіксації відпрацьованого часу й причин відсутності працівника тощо, а в наступному номері розповімо про присвоєння табельних номерів, внесення змін до табеля та про
заключний етап — його закриття

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796);
 Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної
додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 (далі — Рекомендації № 7).

Н

асамперед слід зауважити, що підприємства відрізняються за специфікою своєї
діяльності, а отже, вимоги до організації
обліку використання робочого часу в
них також різні. Через це підприємства мають
налаштувати згаданий процес «під себе» та
затвердити його внутрішнім документом.
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Розробка положення про табельний облік
має відбуватися шляхом спільної роботи відділу кадрів з бухгалтерією підприємства. Такий
зв’язок обов’язковий, адже правильне та своєчасне нарахування заробітної плати залежить саме від останньої. Зауважимо також, що
табель як підтвердний документ, згідно з яким
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нараховується заробітна плата працівникам
підприємства, зберігається в бухгалтерії один
рік. Такий строк передбачений статтею 408
Переліку типових документів, що створюються
під час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 12
квітня 2012 р. № 578/5.

Порядок ведення табельного обліку
Для уникнення непорозумінь будь-якого характеру — чи то внутрішнього (з бухгалтерією підприємства), чи то зовнішнього (з інспектором
праці) — усі процеси на підприємстві щодо
ведення табеля мають бути впорядковані.
І, як зазначалося вище, це здійснюється шляхом
затвердження локального документа. Тому
для організації ведення обліку робочого часу
підприємство має розробити положення про
табельний облік. Нагадаємо, що законодавство
не містить жодних роз’яснень стосовно його
розробки, тож самостійно підготувати такий
документ не заборонено. У ньому доцільно
передбачити правила заповнення табеля, що
стосуються:
 порядку складання;
 ведення;
 оформлення;
 форми;
 умовних позначень;
 затвердження (візування певними працівниками);
 внесення виправлень тощо.
З цією метою, а також для визначення відповідальних за ведення табеля, перевірки його
відділом кадрів та своєчасного передання
до бухгалтерії підприємства (для розрахунку
заробітної плати), необхідно видати наказ
про організацію ведення обліку використання
робочого часу. Оскільки він стосується роботи

№ 5 (136) травень 2018

всього підприємства, цей наказ слід видавати та
реєструвати як документ з основної діяльності.

Визначення форми табеля
Так звані первинні облікові документи, що
ведуться на підприємстві, затверджені наказом
Державного комітету статистики України «Про
затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489. Серед іншого, цим наказом
визначена типова форма № П-5 «Табель обліку
використання робочого часу», яка складається
з двох частин: власне форми табеля та умовних
позначень. Їх використання в повному обсязі
не містить обмежень, проте зауважимо, що не
буде помилкою, якщо підприємство самостійно
розробить власну форму.
На думку автора, для полегшення процесу
розробки форми табеля за основу слід взяти його
типову форму. До того ж така умова передбачена пунктом 2 примітки до затвердженої форми
табеля № П-5, де йдеться про її рекомендаційний
характер. Тобто підприємство може самостійно
доповнити цю форму іншими графами або створити іншу, зручну для себе, форму.
Зазначимо, що як і типову форму табеля, так
і показники, необхідні для її заповнення, можна
брати за основу для розробки власних. Разом
з тим не забороняється для практичного використання на підприємстві рекомендовані умовні
позначення замінити на зручніші або розширити
їх додатковими позначками чи зменшити за
потреби. Про це також йдеться в згаданому
вище пункті примітки: «Форма складається з
мінімальної кількості показників, необхідних
для заповнення форм. При необхідності форма
може бути доповнена іншими показниками,
необхідним для обліку на підприємстві».
У таблиці наведено найбільш використовувані показники для табелювання працівників,
які підприємство може застосовувати у своїй
діяльності.
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Позначення, рекомендовані для застосування під час заповнення табеля обліку
використання робочого часу
Найменування
показника

Умовні
позначення

Примітки

1

2

3

8/Р

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати
40 годин на тиждень (частина перша ст. 50 КЗпП). Однак загалом під час
заповнення табеля слід керуватися виробничим календарем підприємства
поточного року

ВХ,
СВ,
НД

Розділ з умовними позначеннями типової форми табеля не містить позначень
щодо вихідних, святкових та неробочих днів. Але для того, щоб не залишати
вільними місця, розташовані навпроти дат, що відповідають цим дням, можна
застосовувати відмітки, які позначатимуть саме ці дні

Облік годин
роботи нормаль
ної тривалості
Визначення
вихідних, свят
кових та неробо
чих днів

Встановлення
За ініціативи роботодавця чи працівника останньому може бути встановлено неповний робочий
неповного робо час. За виконану ним роботу в цей період заробітна плата виплачується відповідно до відпра
чого часу
цьованого часу. Підставою для нарахувань, звичайно, є табель, в якому вказують відпрацьовані
години. Оскільки законодавством не встановлено мінімальної тривалості неповного робочого
часу, вона може бути різною

Встановлення
скороченого
робочого часу

30

Наприклад:
5/РС

За неповного
робочого дня

Якщо працівнику встановлено неповний робочий день
індивідуальної тривалості, в табелі має бути проставлена
саме ця цифра

8/РС

За неповно
го робочого
тижня

У разі роботи працівника на умовах неповного робочого
тижня зменшується кількість днів роботи протягом тижня,
а тому в дні роботи проставляються відпрацьовані години.
Слід зауважити, що у дні відпочинку ці дні табелюються
як вихідні

Наприклад:
4/РС,
3/РС
тощо

За неповного
робочого дня
при неповно
му робочому
тижні

За неповного робочого дня при неповному робочому тижні
одночасно зменшується кількість годин роботи протягом
дня та робочих днів протягом тижня. Тобто у дні роботи в
табелі зазначається відпрацьована кількість годин, а у дні
відпочинку — відмітка, що позначає день як вихідний

За
п’ятиденного
робочого
Для всіх пра
тижня:
цівників
7/Р
(окрім тих,
які працюють
з неповним
За шестиден робочим
ного робочо часом)
го тижня:
5/Р

Згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих
днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників скорочується
на годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робо
чого тижня зі збереженням заробітної плати як за повний
робочий день
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1

2

3
До таких працівників належать:

l працівники віком від 16 до 18 років, тривалість роботи яких

Наприклад:
6/Р

Для певних
категорій пра
цівників

за шестиденного робочого тижня не може перевищувати
36 год. на тиждень;
l особи віком від 15 до 16 років (учні віком від 14 до 15
років, які працюють у період канікул) — 24 год. на тиждень;
l працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами
праці, — не більш як 36 год. на тиждень (ст. 51 КЗпП).
Оплата праці цих осіб має бути проведена повністю, як у разі
роботи за повним робочим днем, проте в табелі мають про
ставлятися години, фактично відпрацьовані працівниками

За підсумованого У разі встановлення на підприємстві такого обліку робочого часу розробляються та затвер
обліку робочого джуються графіки роботи (змінності) з певним обліковим періодом. Тривалість робочого часу
часу
за обліковий період не може перевищувати нормального числа робочих годин
Наприклад:
6/РН

Нічні години
роботи

Наприклад:
4/ВЧ

Законодавством про працю ці години не визначені, однак за
умови поширення на підприємство положень генеральної,
Вечірні години галузевої (регіональної) угод їх визначення та гарантії щодо
роботи
їх оплати можуть бути встановлені колективним договором.
Зазвичай ними вважається робота з 18:00 до 22:00

4/РС,
2/РС
або
5/РС

У разі внут
рішнього
сумісництва

У такому разі робота виконується на одному підприємстві,
але за двома різними посадами, передбаченими штатним
розписом, а отже, табелюється окремо. В одному рядку
зазначається виконувана робота за основним місцем роботи,
а в іншому фігурує те саме прізвище працівника, але за
іншою посадою з іншим табельним номером. Оскільки на
практиці сумісникам встановлюється індивідуальний режим
роботи, повний робочий день, тобто 8 годин щоденно, вони
не працюють. Особливо таке обмеження стосується праців
ників державних підприємств. Таким чином, їх табелювання
здійснюється відповідно до відпрацьованого часу

––

У разі
зовнішнього
сумісництва

У цьому разі питання табелювання на основному місці роботи
не виникає, адже працівник працює на іншому підприємстві
і там же його робота табелюється

––

Встановлення
суміщення

Суміщенням вважається виконання працівником одночасно
зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим дого
вором, додаткової роботи за іншою професією (посадою)
протягом встановленої законодавством тривалості робочого
дня (робочої зміни). Тобто робота проводиться паралельно
з основною роботою, а отже, не підлягає додатковому
табелюванню

––

Покладення
виконання
обов’язків
тимчасово від
сутнього праців
ника

Обов’язки тимчасово відсутнього працівника виконуються
іншим працівником без звільнення від основної роботи на
час відсутності основного працівника у зв’язку з хворобою,
відпусткою, відрядженням чи з інших причин, коли відповідно
до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце
(посада). Виконання цих обов’язків також не табелюється

Додаткова
робота

№ 5 (136) травень 2018

Ними вважаються години роботи з 22:00 до 06:00 (ст. 54
КЗпП)
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1

2

––

Робота у вихід
ний день
6/РВ

У разі перенесен
ня робочих днів
8/Р
або
7/Р

Робота з ненор
мованим графі
ком
8/Р

Надурочні роботи
3/НУ
У разі направлен
ня у відрядження

ВД

Інший невідпра
цьований час

ІН

32

3
Встановлення Під розширенням зони обслуговування та збільшенням
розширення
обсягу виконуваних робіт мається на увазі виконання пра
зони обслу
цівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою
говування та
трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією й
збільшення
тією ж професією або посадою. Такі роботи також окремо
обсягу викону не табелюються
ваних робіт
За умови компенсації роботи оплатою в подвійному розмірі або іншим днем
відпочинку (ст. 72 КЗпП) працівника можна залучати до роботи у вихідний
день. Тож у вихідний, коли працівник фактично працював, у табелі необхідно
зазначити відпрацьовану кількість годин. Про позначення наданого згідно з
наказом іншого дня відпочинку зі збереженням за працівником середнього
заробітку див. нижче
З власної ініціативи або на підставі рекомендацій КМУ підприємство може
перенести робочі дні. Для внесення до табеля позначок про відпрацьований
працівником час та щодо вихідних днів має бути виданий наказ про перенесення
робочих днів. У зв’язку з цим перенесений робочий день у табелі фіксується
як вихідний, а день, на який перенесено роботу, позначається як робочий. Під
час заповнення табеля в такому разі слід враховувати, що в місяцях, у яких
запроваджено перенесення робочих днів, може змінитися норма тривалості
робочого часу. Тому під час розрахунку заробітної плати працівникам за ці
місяці потрібно зважати на фактичну норму тривалості робочого часу
Така робота в табелі позначається як стандартна, що передбачена законо
давством. Нагадаємо, що ненормований робочий день — це такий режим
робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі
неможливості нормування часу трудового процесу (п. 1 Рекомендацій № 7).
Як компенсація за рівень напруженості та виконаний обсяг робіт таким
працівникам надається додаткова відпустка, але за потреби вони можуть
виконувати роботу понад нормальну тривалість робочого часу, і така робота
не вважатиметься надурочною
Надурочною роботою вважається робота понад встановлену тривалість робо
чого дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП). Як правило, її застосування не допускається. Тож
у виняткових випадках (частина третя ст. 62 КЗпП) залучення працівника до
надурочних робіт відмічається фактично відпрацьованими годинами роботи,
які він відпрацював надурочно і які оплачуються відповідно до статті 106 КЗпП
У такому разі в табелі замість робочих днів вноситься вказана позначка.
Оплачуються всі робочі дні за графіком, установленим за місцем постійної
роботи. Якщо під час відрядження особа працювала у вихідні, святкові або
неробочі дні, то їх відповідно табелюють і виплачують компенсацію за роботу
згідно з чинним законодавством (як роботу у вихідний)
Ця позначка ставиться у дні, коли працівник у робочий час виконує державні
та громадські обов’язки відповідно до статті 119 КЗпП. Тобто:
l у разі здавання крові донором;
l у період проходження обов’язкових медичних оглядів;
l у разі направлення на курси підвищення кваліфікації (семінари);
l надання іншого дня відпочинку (відгул) за роботу у вихідний день;
l у зв’язку з призовом на військову службу (строкову, службу за призовом
осіб офіцерського складу та під час мобілізації, на особливий період або прий
нятими на службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового контракту
на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк
до його закінчення або до дня фактичного звільнення) тощо.
На цей період за працівником на підприємстві зберігається середній заробіток
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1
У разі надання
листка непра
цездатності
За наявності
медичної
довідки

2

3

Х,
ЛН
або
ТН

Якщо працівник надає листок непрацездатності, який підлягає оплаті, в табелі
можна проставляти одну з цих позначок, яка буде зручною для використання
на підприємстві

НН
або
МД

Такі позначення ставляться, якщо непрацездатність працівника підтверджена
лише довідкою, яка згідно із законодавством не оплачується. Зауважимо, що
проставлятися вони можуть лише в разі фактичного надання довідки, а не
надання такої інформації працівником у телефонному режимі

ПР

Цим позначенням відмічається відсутність працівника на роботі без поважних
причин як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безперервно
або сумарно протягом робочого дня, що має бути підтверджено актом про
його відсутність. Але в разі відсутності працівника на робочому місці про
тягом декількох годин без дозволу керівництва необхідно внести кількість
відпрацьованих працівником годин. Слід пам’ятати, що відсутність працівника
на роботі більш як три години протягом робочого дня без поважних причин
вважається прогулом, і роботодавець може його звільнити відповідно до
пункту 4 статті 40 КЗпП

НЗ

У табелі варто зазначати таку позначку, якщо працівник відсутній на робочому
місці з невизначених причин, тобто відсутність не пояснена працівником і про
неї роботодавець не попереджений

І

Ця відмітка не розтлумачена навіть у рекомендованих умовних позначеннях
типової форми. Але разом з тим вона може відображати поважність (на думку
роботодавця) відсутності працівника, яка може бути не підтверджена доку
ментом, але пояснена працівником (як в усному, так і в письмовому порядку)

П

Час призупинення роботи, спричиненого відсутністю організаційних або
технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або
іншими обставинами, оформлюють наказом по підприємству й табелюють
зазначеною позначкою

С

Така ситуація на сьогодні виникає вкрай рідко, проте в разі тимчасового
колективного припинення роботи для вирішення колективного трудового
спору слід проставляти таку відмітку

Прогул без
поважних
причин

Неявка з
нез’ясованих
причин
Інші види
неявок

Простій

Страйк (масо
вий невихід на
роботу)
Щорічна
відпустка

В
або
ЩО
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Основна
відпустка

Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки, яка
надається працівнику за відпрацьований робочий рік, що
відлічується з дня прийняття працівника на роботу, становить
24 календарних дні (ст. 79 КЗпП, ст. 6 Закону про відпустки).
Разом з тим її тривалість залежить від відпрацьованого часу.
Якщо вона надається до закінчення шестимісячного строку
безперервної роботи, її тривалість визначається пропорційно
до відпрацьованого часу (за винятком випадків, передбачених
частиною сьомою ст. 10 Закону про відпустки). Нагадаємо,
що для осіб з інвалідністю, працівників, які працюють (пере
бувають у відрядженні) на території зони радіоактивного
забруднення, та інших категорій, визначених статтею 6 Закону
про відпустки, тривалість щорічної відпустки є більшою за
мінімальну
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відпустка

Відпустка
у зв’язку з
вагітністю та
пологами
Відпустка для
догляду за
дитиною до
досягнення
нею трирічно
го віку
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Як і основна, щорічна додаткова відпустка залежить від
відпрацьованого часу та умов, в яких виконується робота.
Тому, окрім її надання пропорційно до відпрацьованого часу
до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи,
вона надається тим працівникам, які фактично зайняті на
роботах зі шкідливими та важкими умовами праці не менше
половини тривалості робочого дня, встановленої для праців
ників певного виробництва, цеху, професії або посади (ст. 79
КЗпП, ст. 7, 8 Закону про відпустки)
Ця відпустка використовується на підставі листка непраце
здатності, а отже, є оплачуваною (ст. 179 КЗпП, ст. 17
Закону про відпустки, ст. 30 Закону № 796). У табелі може
позначатися запропонованою відміткою
Така тривала відпустка використовується працівницею(-ком)
за бажанням повністю до настання дитині трьох років або
частинами. Право на неї має не лише мати, а й батько дитини,
баба, дід чи інший родич, які фактично доглядатимуть за
дитиною (ст. 179 КЗпП, ст. 18 Закону про відпустки)

Особа, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування, старше трьох років,
має право на таку одноразову оплачувану відпустку. Її трива
Відпустка
лість сягає 56 календарних днів (70 календарних днів у разі
у зв’язку з
усиновленням усиновлення двох і більше дітей) без урахування святкових
і неробочих днів після набрання законної сили рішенням
дитини
про усиновлення дитини (ст. 179-1811 КЗпП, ст. 181 Закону
про відпустки)
Такою позначкою відмічається перебування жінки, 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, одинокої матері,
Відпустка пра батька дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А
I групи, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого
цівникам, які
перебування матері в лікувальному закладі), а також особи,
мають дітей
яка взяла під опіку дитину або особи з інвалідністю з дитин
ства підгрупи А I групи, чи одного із прийомних батьків у
зазначеній відпустці тривалістю 10 (17) календарних днів
(ст. 1821, 1861 КЗпП, ст. 19 Закону про відпустки)
Ці відпустки надаються в обов’язковому порядку за бажанням
Відпустки,
визначені стат працівника на підставі підтвердних документів
тею 25 Закону
про відпустки
(крім пп. 3, 12,
13, 17)
Як і попередні відпустки, вона також надається в обов’яз
ковому порядку матері або іншим особам (частина третя
Відпустка
ст. 18 та частина перша ст. 19 Закону відпустки): у разі якщо
для догляду
дитина потребує домашнього догляду — не більше ніж до
за дитиною
дитиною шести років; у разі якщо дитина хвора
відповідно до досягнення
на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) — не більш як
медичного
до досягнення дитиною 16 років; якщо ж дитині встановлено
висновку
категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досяг
нення дитиною 18 років (п. 3 ст. 25 Закону про відпустки)
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2
НБ

Відпустка
у зв’язку з
навчанням

Ця відпустка також надається за попередніх умов, але пра
цівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні
заклади, до складання вступних іспитів в аспірантуру з від
ривом або без відриву від виробництва тощо (пп. 12, 13, 17
ст. 25 Закону про відпустки)

НА
або
ЗС

Відпустка за
угодою сторін

Така відпустка може надаватися працівнику за сімейними
обставинами та з інших причин тривалістю не більше 15
календарних днів на рік (ст. 26 Закону про відпустки)

Ч

Відпустка пра
цівникам, які
мають статус
постраждалих
внаслідок
аварії на ЧАЕС
категорії 1 та 2

Ця відмітка проставляється в разі перебування зазначених
працівників у «чорнобильській» відпустці тривалістю 14
робочих (16 календарних) днів за календарний рік (ст. 20,
21 Закону № 796)

Відпустка
учасникам
бойових дій

Таку позначку можна застосовувати для табелювання окремих
категорій ветеранів війни, які перебувають у зазначеній від
пустці тривалістю 14 календарних днів (ст. 772 КЗпП, ст. 162
Закону про відпустки)

Відпустка
у зв’язку з
навчанням

Працівники, які навчаються у середніх, вищих навчальних
закладах за вечірньою або заочною формами навчання,
мають право на використання навчальної відпустки. Тож
працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробни
цтва, надаються такі оплачувані відпустки, які й позначаються
в табелі наведеними відмітками (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону
про відпустки)

Додаткова
відпустка

УБД

Н
або
НВ
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ТВ

Творча
відпустка

ІВ

Інші відпустки,
передбачені
колективним
договором

Для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та
в інших випадках, передбачених законодавством, працівники
можуть використовувати своє право на таку відпустку. Під
час її використання відсутність працівника може позначатися
рекомендованою відміткою (ст. 77 КЗпП, ст. 16 Закону про
відпустки)
Це можуть бути додаткові порівняно із законодавством
трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Тому
в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів
підприємства можуть встановлювати додаткові відпустки
(ст. 91 КЗпП), наприклад, за високу інтенсивність праці під
час виконання додаткової роботи в порядку суміщення, які
позначаються запропонованим варіантом
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Микола Постернак,

експерт з питань соціального
страхування

Оформлення, видача та
оплата листка непрацездатності:
відповідальність осіб

З цієї статті розпочинаємо серію публікацій, у яких буде розглянуто порядок
опрацювання листків непрацездатності, які подають працівники на підприємство для оплати. Сподіваємося, що поради фахівця стануть вам у пригоді та
допоможуть правильно й своєчасно вирішувати питання, що виникають під
час оформлення соціальних виплат

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р.
№ 455 (далі — Інструкція № 455);
 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від 23 червня 2008 р. № 25
(далі — Положення № 25);
 Фонд соціального страхування України (далі — ФСС);
 листок непрацездатності (далі — ЛН).
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П

роцедура призначення й виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності
та допомоги по вагітності та пологах
за рахунок коштів соціального страхування для пересічної особи досить складна
й незрозуміла, адже для цього необхідно враховувати положення чинного законодавства,
які регламентують:
 порядок оформлення та видачі листка
непрацездатності в закладі охорони здоров’я;
 підстави для відмови в наданні допомоги
по тимчасовій непрацездатності та допомоги
по вагітності та пологах;
 механізм обчислення розміру матеріального забезпечення;
 порядок замовлення та отримання коштів
у ФСС для виплати матеріального забезпечення;
 строки виплати матеріального забезпечення найманим працівникам;
 форму та строки подання звіту за коштами ФСС за формою № Ф4-ФСС з ТВП.
Звичайно, на підприємстві вищевказані операції виконують не одна, а декілька осіб, проте
існує ризик заплутатися через неправильний
розподіл обов’язків та повноважень.
Згідно з частиною третьою статті 30 Закону
№ 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг
приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації
(далі — підприємство), до складу якого входять
представники адміністрації підприємства та
застрахованих осіб (виборних органів первинної
профспілкової організації (профспілкового представника) (далі — профспілка) або інших органів,
які представляють інтереси застрахованих осіб).
Комісія (уповноважений) із соціального
страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою
матеріального забезпечення, приймає рішення
про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення
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(повністю або частково), розглядає підставу та
правильність видачі ЛН та інших документів,
які є підґрунтям для надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг. У той же час
функції комісії не виходять за рамки призначення матеріального забезпечення та контролю
за повнотою й своєчасністю його надання.
Таким чином, постають запитання: хто й за
що відповідає під час оформлення, видачі та
оплати листка непрацездатності? Тож спробуємо на них відповісти, з’ясувавши шлях ЛН
від його видачі закладом охорони здоров’я до
отримання найманим працівником допомоги
по тимчасовій непрацездатності або допомоги
по вагітності та пологах.

Відповідальність працівника в разі
оформлення ЛН
Найманий працівник, який звертається за
отриманням ЛН, у жодному разі не повинен
симулювати хворобу, отримувати ЛН у спосіб,
не визначений чинним законодавством, або
підробляти його. Натомість він повинен виконувати рекомендації лікаря щодо призначеного
ним курсу та режиму лікування.
Умови надання допомоги по тимчасовій
непрацездатності на підставі оформленого
належним чином ЛН визначені статтею 30
Закону № 1105. Відповідно, найманий працівник має право отримати ЛН на період:
 вагітності та пологів;
 тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми;
 необхідності догляду за хворою дитиною;
 необхідності догляду за хворим членом
сім’ї;
 необхідності догляду за дитиною віком до
трьох років або дитиною з інвалідністю віком
до 18 років у разі хвороби матері або іншої
особи, яка доглядає за цією дитиною;
 карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
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 протезування з поміщенням у стаціонар
протезно-ортопедичного підприємства (частина перша ст. 22 Закону № 1105);
 реабілітації в реабілітаційних відділеннях
санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
У той же час для правильного оформлення
ЛН працівник, який звернувся за медичною
допомогою або допомогою по вагітності та
пологах, повинен повідомити лікарю, який
видає ЛН, таку інформацію:
 прізвище, ім’я та по батькові;
 число повних років;
 стать;
 основне місце роботи, а саме повну назву
підприємства, з яким він перебуває у трудових
відносинах;
 юридичну адресу основного місця роботи, а саме підприємства, з яким він перебуває
у трудових відносинах.
Разом з тим особа, яка звернулася за оформленням ЛН, повинна повідомити лікаря про:
 свій графік роботи, для того щоб ЛН не
був закритий посеред робочої зміни такого
працівника;
 за умови направлення хворого з одного
закладу охорони здоров’я до іншого, наголосити на цьому, щоб лікар замість ЛН, яким
засвідчується продовження періоду тимчасової
непрацездатності, не видав первинного ЛН;
 за умови отримання ЛН по догляду за
дитиною повідомити лікаря про те, чи перебуває особа, яка звернулася за його отриманням,
у щорічній (основній чи додатковій) відпустці,
відпустці без збереження заробітної плати, відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.
Насамкінець заповнений належним чином
ЛН слід передати на підприємство, де й буде
обчислено допомогу за ним та здійснено її
виплату.
Якщо ж працівник втратив ЛН, він повинен
повідомити про це роботодавця, а саме подати
заяву з проханням надати довідку про те, що він
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не подавав на підприємство ЛН та не отримував
на його підставі матеріального забезпечення.
Отриману від роботодавця довідку слід передати в медичний заклад, яким видав втрачений
працівником ЛН, отримати його дублікат та
передати на підприємство, де й буде здійснено
розрахунок та оплату ЛН.
У разі якщо працівник перебуває в трудових
відносинах не лише за основним місцем роботи,
а й працює за сумісництвом, він має отримати
копію ЛН, завірену печаткою з основного місця
роботи, та довідку про доходи за рік починаючи з
місяця, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок, та передати ці документи на місце
роботи за сумісництвом, де йому також буде
нараховано та надано матеріальне забезпечення.

Відповідальність лікаря, який
видає ЛН
Лікуючий лікар або молодший медичний працівник, який заповнює лицьовий бік ЛН, мають
дотримуватися вищенаведених нормативноправових актів. Зокрема, лікар має пам’ятати,
що ЛН засвідчує тимчасову непрацездатність
громадян. Також у певних випадках, визначених Інструкцією № 455, така непрацездатність
може засвідчуватися й іншими документами,
передбаченими цією Інструкцією.
Видавати ЛН лікар має право в разі пред’яв
лення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного, виключно:
 громадянам України, іноземцям, особам
без громадянства, які проживають в Україні
та працюють на умовах трудового договору
(контракту) на підприємствах незалежно від
форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у т. ч. в іноземних дипломатичних
представництвах та консульських установах;
 особам, обраним на виборні посади до
органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, у т. ч. громадських
організацій;
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 членам колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів;
 особам, які забезпечують себе роботою
самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою
та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням
доходу безпосередньо від цієї діяльності, в т. ч.
члени творчих спілок, творчі працівники, які не
є членами творчих спілок);
 громадянам України, які постійно проживають на території України та працюють
на умовах трудового договору (контракту) за
межами України і не застраховані в системі
соціального страхування країни, в якій вони
перебувають.
У жодному разі лікар не повинен вимагати і отримувати від непрацездатної особи
плату за видачу ЛН (незалежно від форми
власності закладу охорони здоров’я, в якому
такий медичний працівник працює). Він має
видавати документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, у т. ч. її початок та
продовження, лише після особистого огляду
хворого, та вносити відповідний запис до
медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової
непрацездатності. Також лікар видає ЛН особам, які звернулися до медичного закладу,
розташованого не за місцем їх проживання, з
дозволу головного лікаря, і завіряє такий ЛН
його підписом та печаткою закладу охорони
здоров’я.
На лікаря також покладено обов’язок обмінювати на ЛН встановленого зразка документи,
видані медичними закладами інших держав,
якими засвідчено, що з громадянином України
під час перебування за кордоном стався один
з таких страхових випадків:
 гостре захворювання або травма;
 загострення хронічних захворювань;
 вагітність та пологи;
 оперативне втручання в разі невідкладних станів;
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Лікар має право внести до ЛН не
більше двох виправлень, кожне з яких
підтверджується записом
«Виправленому вірити»

 лікування згідно з рішенням комісії МОЗ
України з питань направлення на лікування за
кордон,та проводити такий обмін винятково
на підставі перекладених на державну мову та
нотаріально засвідчених документів.
Лікар має видавати дублікат втраченого
ЛН, причому робити це виключно за рішенням
лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я, в якому такий ЛН видавався, та
на підставі довідки з місця роботи особи, яка
його втратила, про те, що за період тимчасової непрацездатності допомога по тимчасовій
непрацездатності не виплачувалася. За необхідності він проставляє на ЛН помітки про:
 порушення хворим режиму, встановленого лікарем;
 вміст етилового спирту в крові на момент
отримання травми;
 направлення документів на медико-соціальну експертну комісію та дату встановлення
хворому відповідної групи інвалідності.
Також лікар має право внести до ЛН не
більше двох виправлень, кожне з яких підтверджується записом «Виправленому вірити»,
після чого завіряє такі записи своїм підписом
та печаткою медичного закладу «Для листків
непрацездатності».

Відповідальність роботодавця
Статтею 15 Закону № 1105 визначено права,
обов’язки та відповідальність роботодавця під
час роботи з ФСС. Поміж іншого нормою цієї
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статті передбачено, що він має право безоплатно отримувати в органах ФСС інформацію про
порядок використання коштів Фонду. Тобто
роботодавець або його уповноважений працівник мають право безкоштовно отримувати у
ФСС консультації щодо порядку призначення,
визначення розміру допомоги та оплати ЛН,
а також інших соціальних виплат, які надаються
за рахунок ФСС. У тому числі роботодавець має
право дізнаватися про результати проведення
перевірки використаних ним коштів ФСС,
а також право на оскарження її результатів,
в т. ч. у судовому порядку.
Разом з цим згаданою нормою визначені
не лише права, а й обов’язки роботодавця, до
яких належать:
 надання та виплата застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідного виду матеріального забезпечення,
страхових виплат та соціальних послуг, визначених Законом № 1105;
 ведення обліку коштів соціального страхування і своєчасне надання ФСС встановленої
звітності щодо цих коштів, а саме звіту за формою № Ф4-ФСС з ТВП;
 надання посадовим особам ФСС необхідних документів та пояснень з питань, що
виникають під час перевірки правильності
використання коштів ФСС і в разі виявлення
нецільового використання цих коштів та/або
інших порушень Закону № 1105 сплата накладених фінансових та штрафних санкцій.
До речі, згідно з частиною шостою статті 15
Закону № 1105 робочими органами ФСС до
роботодавця можуть бути застосовані такі
фінансові санкції:
 за порушення порядку використання
коштів ФСС роботодавець повинен відшкодувати Фонду в повному обсязі неправомірно
витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплатити
штраф у розмірі 50 % такої суми;
 за несвоєчасне або неповне повернення
коштів ФСС накладається штраф у розмірі 10 %
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несвоєчасно повернутих або повернутих не в
повному обсязі страхових коштів. Одночасно
на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і
штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі
0,1 % зазначених сум, розрахована за кожний
день прострочення платежу.
Також за несвоєчасне подання або неподання відомостей за формою № Ф4-ФСС з ТВП,
подання недостовірних відомостей про використання коштів ФСС та за порушення порядку
використання таких коштів роботодавець несе
відповідальність згідно зі статтею 1655 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
від 7 грудня 1984 р. № 8073-X.
Відповідно, задля уникнення застосування
вищевказаних фінансових та штрафних санкцій роботодавець має правильно та своєчасно
оплачувати ЛН, надані найманими працівниками, та надавати інші соціальні виплати, визначені Законом № 1105.
При цьому відмовити найманому працівнику
в наданні вищевказаних виплат роботодавець
може лише з причин, передбачених Законом № 1105. Інакше до нього можуть бути
застосовані санкції, визначені статтею 175
Кримінального кодексу України від 5 квітня
2001 р. № 2341-III. Зокрема, нормою цієї статті
передбачена відповідальність керівника за
несвоєчасну виплату заробітної плати та надання інших виплат громадянам, в т. ч. допомоги
по тимчасовій непрацездатності, допомоги по
вагітності та пологах тощо, у вигляді штрафу
в розмірі від 500 до 1000 нмдг, або виправних
робіт на строк до двох років, або позбавлення
волі на строк до двох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
Тож якщо роботодавець не створював комісії із соціального страхування, не наймав бухгалтера та кадровика, опрацьовувати кожний
поданий ЛН йому доведеться самотужки. Якщо
ж у штаті підприємства наявні вищевказані
фахівці, йому залишиться лише розподілити
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між ними обов’язки та прийняти виконану
роботу.

Відповідальність комісії із
соціального страхування
Як зазначалося вище, статтею 30 Закону
№ 1105 визначено, що комісія із соціального
страхування приймає рішення про призначення матеріального забезпечення та надання
соціальних послуг, а також здійснює контроль
за їх правильним нарахуванням та своєчасною
виплатою. У тому числі ця комісія приймає
рішення про:
 відмову в призначенні матеріального
забезпечення;
 припинення виплати матеріального
забезпечення (повністю або частково);
 розглядає підставу і правильність видачі
ЛН та інших документів, які є підґрунтям для
надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Основні функції та завдання комісії, перелік
повноважень, її права та обов’язки визначено
в Положенні № 25. Зокрема, цим документом
передбачено, що на новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального
страхування (далі — комісія) створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації такого підприємства (п. 1.9 Положення
№ 25). До складу такої комісії згідно з п. 1.3
Положення № 25 у рівній кількості входять
представники, делеговані до неї роботодавцем
та трудовим колективом.
Створюється комісія на підприємствах за
умови, що загальна кількість найманих працівників становить понад 15. У разі чисельності
найманих працівників 15 і менше на загальних
зборах трудового колективу обирається упов
новажений із соціального страхування. Проте і
уповноважений, і комісія виконують одні й ті ж
функції, мають однакові права та обов’язки, відрізняється лише обсяг виконуваної ними роботи.
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Головним є не те, створена на вашому підприємстві комісія чи обрано уповноваженого, а те, наскільки ефективно вони працюють.
Забезпечити ефективність роботи комісії може
роботодавець шляхом делегування до її членів
бухгалтера та кадровика, а також інших осіб, які
мають безпосередній стосунок до процедури
оформлення й оплати ЛН. Саме ці працівники
можуть виявити підстави для відмови в оплаті
ЛН, що заздалегідь усуне проблеми, які можуть
виникнути в разі виявлення таких підстав ФСС,
що призведе до накладення на підприємство
штрафних санкцій. Тож щоб запобігти таким
ситуаціям, комісія наділена певними правами
та обов’язками, до яких, зокрема, належать:

Створюється комісія на підприємствах за умови, що загальна кількість найманих працівників становить понад 15. У разі чисельності
найманих працівників 15 і менше
обирається уповноважений із соціального страхування
 отримання від ФСС безкоштовних консультацій з питань застосування законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
 звернення за необхідності до ФСС з
питань перевірки правильності оформлення
та видачі ЛН, зважаючи на те, що згідно зі
статтею 31 Закону № 1105 підставою для
призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий
у встановленому порядку, тобто з урахуванням
положень Інструкції № 455 та Інструкції про
порядок заповнення листка непрацездатності,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 листопада 2004 р.
№ 532/274/136-ос/1406, ЛН;
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 перевірка дотримання працівниками
режиму, встановленого лікарем під час тимчасової непрацездатності. Адже згідно з частиною
другою статті 23 Закону № 1105 застраховані
особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим,
встановлений для них лікарем, втрачають право
на цю допомогу з дня допущення порушення
на строк, визначений комісією із соціального
страхування.
При цьому члени комісії повинні мати на
увазі, що існує два види порушення режиму:
перший вказує лікар у ЛН, другий може виявити
комісія. Наприклад, особі видано ЛН, в якому
встановлено амбулаторний режим. Але замість
добросовісного лікування вдома вона, наприк
лад, вирушила на відпочинок за кордон або
працює на присадибній ділянці. Ці обставини
може виявити комісія шляхом відвідання такого
хворого та складання відповідного акта.
Обов’язки комісії визначені у пункті 2.2
Положення № 25, яким, зокрема, передбачено,
що вона зобов’язана:
 приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних
послуг;
 приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про
припинення виплати його (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі
та заповнення ЛН та інших документів, які є
підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;
 здійснювати контроль за правильним
нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам
роботодавцем за рахунок коштів ФСС як за
власною ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб;
 вживати заходів щодо своєчасного надання на підприємстві застрахованим особам мате-
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ріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
похованням;
 брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами відділень ФСС з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим
органам необхідні документи та пояснення з
питань, що виникають під час перевірок;
 здійснювати заходи щодо усунення виявлених комісією (уповноваженим) із соціального
страхування підприємства та контролюючими
органами порушень з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг,
використання страхових коштів тощо.

Відповідальність кадровика під
час опрацювання ЛН
Фахівець відділу кадрів відіграє одну з ключових ролей під час визначення розміру матеріального забезпечення, адже він надає бухгалтерії відомості про:
 страховий стаж найманого працівника на
момент настання страхового випадку або наявність пільг, які дають йому право отримувати
допомогу по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100 % незалежно від страхового стажу;
 страховий стаж найманого працівника,
набутий ним за 12 місяців перед настанням
страхового випадку;
 факти відсутності на роботі найманого
працівника з поважних причин у періоді, за який
визначається розмір середньоденної заробітної плати, або, навпаки, про факти виходу на
роботу під час тимчасової непрацездатності.
Продовження в наступних номерах
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Олена Замкова,

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

Фондування документів архіву
підприємства

У статті розглянуто, які види фондів можуть утворюватися на підприємстві, які
чинники впливають на визначення фондової належності документів підприємства, як правильно визначити хронологічні межі фонду та крайні дати його
документів, а також які існують схеми систематизації справ у межах архівного
фонду та яку саме схему доцільно обрати для систематизації кадрової документації, зокрема особових справ

Ф

ондування документів архіву — це
групування документів за архівними
фондами і колекціями. Підприємство, у діяльності якого створюється
архівний фонд та/чи архівна колекція, є фондоутворювачем. Ознакою підприємства -фондоутворювача є його юридична та організаційна
самостійність, що підтверджується наявністю:
 акта (закону, постанови, наказу, розпорядження, свідоцтва, статуту, положення) про
утворення, реєстрацію, компетенцію, порядок
діяльності, функції тощо;
 самостійного балансу (кошторису);
 розрахункових рахунків у банку;
 штатного розпису;
 печаток;
 атрибутів власного діловодства (бланків,
штампів).

Видова класифікація архівних фондів
Архівні фонди, сформовані в архіві підприємства, бувають таких видів:
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 архівний фонд підприємства, що складається з документів, створених у процесі його
діяльності;
 об’єднаний архівний фонд, що є сукупністю цілісних комплексів архівних документів,
утворених у процесі діяльності двох або більше
підприємств-фондоутворювачів;
 архівний фонд особового походження,
фондоутворювачем(-ами) якого є одна чи кілька
фізичних осіб, прийнятий до архіву підприємства.
Крім того, в архіві підприємства може зберігатися й архівна колекція(-ї) — сукупність
окремих документів, що утворилися у процесі діяльності різних фондоутворювачів і
об’єднаних за однією або кількома ознаками,
наприклад: тематичною, номінальною, авторською, хронологічною, об’єктною тощо. Так,
наприклад, в архіві Міністерства надзвичайних
ситуацій України зберігається колекція звітів з
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виконаних різними підприємствами, установами та організаціями, але пов’язаних
тематично з проблемою пом’якшення наслідків
катастрофи на Чорнобильській АЕС.
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Визначення фондової належності
документів підприємства
Визначення фондової належності документів
підприємства полягає у віднесенні їх до архівного фонду відповідного підприємства-фондоутворювача з урахуванням хронологічних
меж його діяльності. На визначення фондової
належності документів підприємства впливають
такі чинники:
 зміна конституційного ладу держави;
 зміна адміністративно-територіального
поділу;
 зміна форми власності фондоутворювача;
 припинення (реорганізація або ліквідація)
фондоутворювача.
Визначення фондової належності документів
підприємства в разі зміни конституційного ладу
держави, зміни адміністративно-територіального поділу, зміни форми власності фондоутворювача відбувається на підставі рекомендацій
державної архівної установи.
Під час визначення фондової належності
документів підприємства враховують таке:
 вхідні документи відносять до фонду
підприємства, яке їх отримало;
 копії вихідних документів відносять до
фонду підприємства, яке є їх автором;
 внутрішні документи відносять до фонду
підприємства, в якому їх було створено.

Правила фондування
Під час фондування слід дотримуватися таких
правил:
 документи підприємства та громадських
організацій (профспілкових тощо), що існували при ньому до ухвалення законодавства
України про громадські об’єднання, фондуються разом;
 документи підприємства та профспілкової організації, що існує вже з моменту її легалізації, можуть організовуватися або самостійно
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(окремими фондами), або разом — підфондами
об’єднаного архівного фонду;
 справи, що велися послідовно на двох та
більше підприємствах, належать до фонду того
підприємства, на якому вони були закінчені в
діловодстві;
 розширення або звуження повноважень,
компетенції, обсягу або територіальних меж
діяльності, зміна підпорядкованості, структури,
перейменування або часткова зміна найменування підприємства, що не супроводжувалося
докорінною зміною його основних функцій, не
є підставами для розмежування його документів
на два архівних фонди;
 виділення з підприємства одного або
кількох нових з наданням їм окремих функцій першого є підставою для відокремлення
архівних фондів новостворених підприємств.
Документи підприємств, що реорганізуються,
до і після реорганізації фондуються разом;
 у разі ліквідації підприємства з наданням
усіх або частини його функцій одній або кільком
юридичним особам документи кожної з цих
осіб утворюють нові архівні фонди;
 документи підприємств, що тимчасово
припинили свою діяльність через злиття, приєднання, поділ, перетворення або в результаті війн
і стихійних лих, а згодом були відновлені з тими
самими функціями, складають єдині архівні фонди;
 особові справи, якщо вони передавалися
з одного підприємства до іншого у зв’язку з
переведенням працівників, долучаються до
фонду останнього підприємства.

Хронологічні межі фонду та крайні
дати його документів
Хронологічними межами фонду є:
 для архівного фонду підприємств — офіційні дати створення (реєстрації) та ліквідації
фондоутворювача;
 для особового архівного фонду — дата
народження та смерті фондоутворювача;
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 для об’єднаного архівного фонду — дата
утворення (реєстрації) фондоутворювача, створеного в часі першим, та дата припинення фондоутворювача в часі пізніше за всіх утворювачів
цього фонду;
 для архівної колекції — дати першого та
останнього за хронологією документів у складі
колекції.
Крайніми датами документів архівного
фонду є дати першого та останнього за хронологією документів у складі фонду (вони можуть
не збігатися з крайніми датами діяльності фондоутворювача, якщо у фонді відсутні документи
початкового та завершального етапів діяльності
підприємства або у фонд підприємства були
передані справи підприємства-попередника,
не закінчені в діловодстві.

Організація документів у межах
архівного фонду
Структурною та класифікаційною основою архівного фонду є справа. Справа включає документи,
об’єднані за відповідною ознакою (тематичною,
кореспондентською, номінальною, хронологічною) або сукупністю ознак та єдиним строком
зберігання і вміщені в окрему обкладинку.
Усередині архівних фондів справи групуються
відповідно до попередньо вибраної схеми систематизації, що закріплюється описом справ фонду.
Розподіл документів усередині архівного
фонду здійснюється на підставі погодженої з

2014 рік
Канцелярія
Плановий відділ
Виробничий відділ
Відділ праці та зарплати
Фінансово-економічний відділ
Відділ кадрів
Адміністративно-господарський відділ
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державною архівною установою або архівним
відділом міської ради схемою, закріпленою
описом справ фонду:
 структурною (за структурою фондоутворювача, визначеною у штатному розписі);
 хронологічною (за роками створення
документів);
 тематичною (за тематикою документів);
 номінальною (за видами та значимістю
документів);
 функціональною (за функціями, напрямами діяльності фондоутворювача);
 географічною (за адміністративно-територіальними одиницями);
 кореспондентською (за найменуваннями
адресатів, у результаті листування з якими
утворилися документи);
 авторською (за найменуваннями юридичних осіб або прізвищами фізичних осіб, які
є авторами документів).
Справи систематизують за кількома ознаками, застосування яких найбільш раціональне
для збереження у фонді логічних та історичних
зв’язків між документами і створення найзручнішої для використання документів системи їх
організації.
Найпоширеніший тип схеми систематизації
в описах — хронологічно-структурний, що
використовується для систематизації справ
діючих фондоутворювачів, структура яких постійно змінюється; справи фонду групуються
за роками, а в межах кожного року — за структурними підрозділами, наприклад:

2015 рік
Канцелярія
Планово-економічний відділ
Виробничо-технічний відділ
Бухгалтерія
Відділ кадрів
Адміністративно-господарський відділ
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На справи фонду, систематизованого за
хронологічно-структурною схемою, складають
єдиний опис.
Структурно-хронологічний тип схеми
застосовується для систематизації справ
Відділ діловодства
2014 рік
2015 рік
...

підприємств, що мали стабільну структуру
та припинили свою діяльність. При цьому
справи групують за структурними підрозділами, а в межах цих підрозділів — за роками.
Наприклад:

Бухгалтерія
2014 рік
2015 рік
...

Відділ кадрів
2014 рік
2015 рік
...

Функціонально-хронологічну та хронологічно-функціональну схеми систематизації застосовують у разі класифікації документів безструктурних підприємств.
У разі використання функціонально-хронологічної схеми заголовки справ розміщують за
функціями та роками:
Методична робота
2014 рік
2015 рік
2016 рік
...

Навчально-виховна робота
2014 рік
2015 рік
2016 рік
...

Навчально-виробнича робота
2014 рік
2015 рік
2016 рік
...

Якщо застосовується хронологічно-функціональна схема, то заголовки справ спочатку групують за роками документів, далі — за функціями фондоутворювача, наприклад:
2014 рік
Керівництво закладу
Методична робота
Навчально-виховна робота
Навчально-виробнича робота
...

2015 рік
Керівництво закладу
Методична робота
Навчально-виховна робота
Навчально-виробнича робота
...

У разі невеликого обсягу фонду можливе використання номінально-хронологічної або хронологічно-номінальної схеми. Приклад номінально-хронологічної схеми:
Накази
2014 рік
2015 рік
2016 рік
...
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Протоколи
2014 рік
2015 рік
2016 рік
...

Звіти
2014 рік
2015 рік
2016 рік
...
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Приклад хронологічно-номінальної схеми:
2014 рік
Накази
Протоколи
Звіти
...

2015 рік
Накази
Протоколи
Звіти
...

Увага!
Документи з кадрових питань (особового скла
ду) систематизують відособлено і включають
в окремий опис за хронологічно-номіналь
ною ознакою (за роками та видами справ). На
особові справи звільнених працівників може
складатися окремий опис.

Документи, що увійшли до об’єднаного
архівного фонду, розташовують згідно з функціонально-цільовим призначенням фондоутворювача, за хронологією їх створення, за
алфавітом назв тощо. У межах кожного фонду,
що увійшов до об’єднаного архівного фонду,
застосовуються різні схеми систематизації,
вибір яких визначається характером діяльності конкретного підприємства, складом і
обсягом документів. Для фондів однорідних
підприємств використовують загальну схему
систематизації.
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2016 рік
Накази
Протоколи
Звіти
...
Систематизація документів у колекції визначається тематикою та складом документів.
Колекції архівних документів систематизують, як правило, за хронологічно-номінальною
ознакою (за роками та видами справ) або за
хронологічно-авторською ознакою (за роками,
найменуваннями підприємств, прізвищами
осіб — авторів документів). У деяких випадках
можуть застосовуватися географічна, функціональна, тематична ознаки систематизації справ
архівної колекції.
Кожний архівний фонд має свій номер і наз
ву, що відповідає офіційному найменуванню
фондоутворювача. Якщо підприємство-фондоутворювач передає справи на постійне зберігання
до державної архівної установи (архівного відділу
міської ради), номер фонду присвоює відповідний
архів. Цей номер присвоюється під час першого
надходження документів і більше не змінюється.
Якщо підприємство не передає документи
на постійне зберігання, воно самостійно присвоює номери фондам, що зберігаються в
архіві підприємства. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,

консультант журналу «Кадровик України»

Працівниця, яка виховує дитину до 14 років, виявила бажання
працювати в нічну зміну. Чи має право підприємство залучати її
до такої роботи?
Дитиною до 14 років є особа з дня
народження до досягнення вказаного
віку. Якщо вік дитини менше трьох
років, у жодному разі не можна залучати таку
працівницю до роботи в нічний час, навіть за її
згоди (ст. 176 КЗпП).
Якщо дитині вже виповнилося три роки, але
вона ще не досягла 14 років, законодавство про
працю обмежує залучення до роботи матерів
таких дітей, але лише стосовно надурочних
робіт (ст. 177 КЗпП). Обмеження праці жінок
на роботах у нічний час врегульоване статтею
175 КЗпП, проте в ній не йдеться про наявність
чи відсутність у них дітей. Тож для вирішення
ситуації, наведеної в запитанні, доцільно керуватися саме цією статтею.
Тож відповідно до статті 175 КЗпП залучення
жінок до робіт у нічний час не допускається.
Але одночасно в цій статті сформульовані дві
умови, за яких працю в нічний час, як виняток,
можна використовувати, а саме:
 у тих галузях народного господарства,
де це викликається особливою необхідністю;
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 застосування праці жінок у нічний час як
тимчасового заходу. Оскільки конкретних ознак
тимчасового характеру не вказано, на практиці
цей критерій використати дуже важко.
Окрім цього, другим абзацом статті 175
КЗпП визначено, що перелік галузей народного
господарства, де допускається застосування праці жінок у нічний час, із зазначенням
максимальних термінів такого застосування,
затверджується КМУ. Але минуло вже понад
20 років з часу внесення до статті 175 КЗпП
згаданої норми, а затвердженого переліку
досі немає.
З огляду на зазначене можна дійти виснов
ку, що за наявності згоди сторін застосування
праці жінок у нічний час допускається. А от
без згоди жінки роботодавець не має права,
навіть у порядку, передбаченому частиною
третьою статті 32 КЗпП, залучати її до роботи
в нічний час.
Отже, зважаючи на вищевказане, жінок, у
яких є діти старше трьох років, залучати до
роботи в нічний час можна лише за їх згодою.
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Працівник демобілізувався, прибув на підприємство і просить
надати йому щорічну відпустку за період, коли він перебував
на військовій службі. До військової служби він працював у зоні
гарантованого добровільного відселення і мав право на 37 календарних днів щорічної відпустки. На яку тривалість щорічної
відпустки за період проходження військової служби має право
такий працівник?
У разі якщо працівник проходить
військову службу (строкову, за призовом під час мобілізації, за конт
рактом), за ним зберігається робоче місце та
середній заробіток згідно зі статтею 119 КЗпП.
У той же час, якщо працівник фактично не
працює, але за ним відповідно до законодавства
зберігаються місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку,
цей період зараховується (ст. 9 Закону України
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР).
Отже, за період, коли працівник фактично не
працював, а залучався до виконання обов’язків,
передбачених Законом України «Про військовий
обов’язок і військову службу» від 25 березня
1992 р. № 2232-XII або Законом України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21
жовтня 1993 р. № 3543-ХІІ, він набув право на
щорічну відпустку.
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Постає лише питання щодо тривалості такої
щорічної відпустки. Зважаючи на запитання,
до військової служби працівник працював у
зоні гарантованого добровільного відселення,
а тому згідно зі статтею 47 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII він
мав право на щорічну відпустку тривалістю 37
календарних днів.
У цій же статті вказано, що працівнику, який
працює (перебуває у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається
щорічна відпустка тривалістю пропорційно
відпрацьованому на цих територіях часу. Тобто
працівник, який перебував на військовій службі
в іншій місцевості, не працював і фактично не
перебував у зоні радіоактивного забруднення.
Тому на загальних підставах він набув право
на щорічну відпустку тривалістю лише 24
календарних дні. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у травні та червні 2018 року*
Професійні свята у травні
та червні 2018 року

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

За рекомендацією КМУ, робочий день з 30 квітня може бути перенесено на
5 травня, проте наведені розрахунки виконані без урахування рекомендацій
КМУ щодо перенесення робочих днів, оскільки підприємство приймає таке
рішення самостійно. Зважаючи на це, норма тривалості робочого часу в
травні може відрізнятися від наведеної.
Робочих днів — 20; вихідних — 8; святкових і неробочих днів — 3 (1 — 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.

ЧЕРВЕНЬ
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 (28 — День
Конституції України); скорочений робочий день — 27 червня. Норма тривалості робочого часу — 159 годин.

03.05 День кондитера
05.05 Міжнародний день акушерства
(традиц.)
12.05 Всесвітній день медичних
сестер (традиц.)
13.05 День матері
17.05 Всесвітній день
інформаційного суспільства
(традиц.)
18.05 Міжнародний день музеїв
(традиц.)
20.05 День банківських працівників
19.05 День науки
25.05 День філолога
26.05 День працівників
видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження
27.05 День хіміка
28.05 День прикордонника
29.05 Міжнародний день
миротворців
01.06 День захисту дітей
03.06 День працівників водного
господарства
03.06 День працівників місцевої
промисловості
05.06 Всесвітній день
навколишнього середовища
(традиц.)
06.06 День журналіста
10.06 День працівників легкої
промисловості
12.06 День працівників фондового
ринку
14.06 Всесвітній день донора крові
(традиц.)
17.06 День медичного працівника
23.06 День державної служби
25.06 День моряка (традиц.)
24.06 День молоді
24.06 День молодіжних та дитячих
громадських організацій

*Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.
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заступник головного редактора журналу
«Кадровик України»

Подолання перешкод
Призупинення роботи та її режим під час скорочення штату
Подія п’ята.

Гра на випередження
— Що ж це в нашому відділі аналізу та стратегічного планування якась «Санта-Барбара»?
Просто якийсь мексиканський серіал — прист
расті вирують, наче вони «Гру престолів» передивились! — фонтанував емоціями керівник вже
відомої нам фірми Тарас Андрійович. — Скільки
я вже за свій вік людей звільняв, але тут… Ну
просто Бермудський трикутник!
— Ну, по-перше, — вкотре за час розмови апелювала до боса HR-фахівець Світлана
Євгенівна, — ми ж не просто звільняємо, відбувається скорочення, а тому люди не будуть
ображені. По-друге… По-друге, «Санта-Барбара»
і «Гра престолів» — американські серіали, а не
мексиканські, — вже втомившись від тривалої
суперечки вимовила дівчина.
Тарас Андрійович після зауваження про
серіали аж зніяковів. Наче йому, досвідченому
гросмейстеру, поставив мат у три ходи зелений
новачок. Утім, за якусь мить він зрозумів, що
заплутався в гіперболах та метафорах, якими
ілюстрував своє невдоволення ситуацією з
відділом аналізу та стратегічного планування.
Тому, аби вийти з честю із ситуації, перейшов
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до активної оборони своїх авторитетних позицій знавця зарубіжних серіалів та вітчизняної
літератури.
— Ви оце, Світлано Євгенівно, перестаньте
мені зуби заговорювати тими серіалами. До
чого воно! У мене, так би мовити, думки вголос.
А ви сприймаєте все за чисту монету. Нам з
вами не належність серіалів розбирати треба,
а оті законодавчі лабіринти, які точно ще гірші
за бермудські глибини!
— Так ми вже півгодини про це й розмовляємо! — теж контратакували кадровичка. —

Тарас Андрійо
вич зніяковів,
наче йому,
досвідченому
гросмейстеру,
поставив
мат у три хо
ди зелений но
вачок…
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У принципі, з одного боку, ситуація стандартна — потреба у відділі відпала, тому він скорочується. Та через те, що обсяг роботи на цей
час зменшився, в загальному процесі діяльності
фірми люди задіяні мало, тому логічний крок —
скорочення їх зайнятості, зменшення тривалості
робочого часу…
— Ну так, звісно! — підхопив Тарас Андрійович
зрозумівши, що зараз його «п’ять копійок» підкреслять вміння директора і про людей піклуватися, і про підприємство дбати. — Я ж тому
й запропонував: люди дорогенькі, чого сидіти,
чого чекати? Ну сталося так, що дійшла й до нас
реорганізація. Не все передбачиш і розрахуєш
заздалегідь. Тож ми вам даємо час, а головне
можливість цей час використати для пошуку
іншого місця трудової зайнятості. Та ми зі свого
боку як можемо, так підтримуємо. Але ж на
збитки компанії ми теж повинні зважити.
— Усе правильно ви кажете, однак у томуто й проблема, що ми, як ви зауважили, трохи
не розрахували, — наголосила на проблемі
Світлана Євгенівна. — Про скорочення, як цього
й вимагають норми закону, ми попередили працівників заздалегідь — за два місяці. Але якщо
для виплати заробітної плати в повному обсязі
грошей не вистачає, попередити про встановлення неповного робочого часу потрібно було
також за два місяці.
— Ну так хто ж знав, що ситуація зі змінами
бізнес-процесів у компанії піде так швидко, що
навіть не те що на два місяці — роботи для відділу на місяць не знайдеться, — обурився Тарас
Андрійович. — Так, ми прораховували, але..
— Але прорахувалися, — вставила шпичку
HR-фахівець.
Тарас Андрійович вже вдруге за час розмови
ледь не підстрибнув від несподіваного її перебігу. «От же ж молодь, от же ж бісики стрибають,
як оті чортики навколо Вакули, — обурювався
керівник подумки. — Але ж вона права… Права,
оця дівчинка, яка ще бігала з бантиками, коли я
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Ну так хто ж
знав, що через
зміни бізнеспроцесів для пр
ацівників робот
и
навіть на
місяць не знай
деться…

вже підприємства будував, коли я бізнес
піднімав, коли я… Так, досить. Ну переграла
вона старого вовка, переграла…».
— Я ось що думаю, дорогенька Світлано
Євгенівно, — стримано почав Тарас Андрійович, —
нам потрібно шукати конструктив, компроміс і,
врешті-решт, — консенсус!
Світлані Євгенівні хотілося випалити: «Та
невже!». Але цього разу словесні гостроти були
не на часі — мирова, отже, мирова!
— Звичайно, багато що залежатиме від
настрою працівників відділу. Але ми можемо
провести перемовини, та, зрештою, до мене у
відділ вже зверталися працівники, які хотіли б
змінити тривалість своєї зайнятості для пошуку
нової роботи, — заявила молода HR. — А отже,
ми можемо запропонувати їм написати заяву
про зміну режиму робочого часу.
— А як же ж бути з тими, хто не погодиться,
якщо такі знайдуться? — з нотками сумніву,
але все ж таки з надією, що цього не станеться,
неголосно промовив керівник компанії.
— Сподіваюся, що таких не буде, — додала
йому рішучості Світлана Євгенівна. — Проте…
Проте надії справдилися лише частково.
З одного боку, була приємна новина: деякі
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пропоь що я вам
ос
у
к
т
а
оч
сп
— До речі,
...
ную

працівники відділу,
які підлягали скороченню, насправді
самостійно звернулися із заявою до керівництва
про встановлення їм неповного робочого часу.
Такими працівниками була більшість відділу.
З іншого, були й ті, які не зважали на те, що
відділ не завантажується на повну потужність,
та сприймали негативно такий перебіг подій.
У цій ситуації обсяг проблеми зменшився, але
вона ще більше загострилася. Тому, коли за декілька днів знову зібралась нарада, Тарас Андрійович
вже не жартував і не намагався переграти підлеглих ні у «шахи», ні у «шашки», ні навіть у «доміно».
— За всіма правилами, як ми вже казали, —
знову розкладала по поличках ситуацію Світлана
Євгенівна, — коли ми попереджали про скорочення відділу, то, логічно, мали б попередити і
про зміну режиму роботи. Тобто бажано було б
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це робити паралельно, якщо не раніше, адже
проблеми із фінансуванням вже давно нас
супроводжували. Чудово, що частина персоналу
за власним бажанням погодилася працювати
неповний робочий час, але друга частина — ні.
І ось через це виникають протиріччя. Тому для
вирішення проблеми можна задіяти, так би
мовити, законодавчі важелі впливу…
— Ви не на конфлікт мені тут натякаєте?! —
почав було обурюватися бос…
— Майже, — випередила керівника кадровичка. — Але на законодавчо обґрунтований.
І конфліктом це назвати не можна. Я б назвала
це законним захистом прав компанії на те, щоб
не нести зайвих збитків. До речі, варто залучити
до цього й нашого головного бухгалтера, але
спочатку ось що я вам пропоную…
Роботи, яку потрібно виконати, залишилося зовсім небагато. Тим працівникам, які
хотіли б працювати неповний робочий час —
встановити бажаний графік роботи. Але вже за
два тижні, після здачі останнього аналітичного
звіту, на підставі доповідної записки головного бухгалтера щодо фінансових труднощів на
підприємстві роботу відділу аналізу та стратегічного планування доцільно призупинити.
А отже, оформити простій цього структурного
підрозділу за всіма правилами законодавства
про працю. У такому разі ми увійдемо в бюджет,
що залишився, та дотримаємось алгоритму
звільнення у зв’язку зі скороченням штату, — із
полегшенням закінчила HR.
Тарас Андрійович замислився на хвилинку
та резюмував: «Ну що ж — ризикнемо!».
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Правовий коментар
Згідно з частиною третьою статті 64 Господарського кодексу України
від 16 січня 2003 р. № 436-IV роботодавець має право самостійно визначати
організаційну структуру, а також
установлювати чисельність працівників і штатний розпис. Це означає, що
за певних обставин він може також
змінювати чисельність або штат працівників шляхом скорочення.
Поняття «скорочення чисельності
або штату працівників» у законодавстві згадано в пункті 1 статті 40
КЗпП, де вказано, що трудові відносини
(з ініціативи роботодавця) можуть
бути припинені у випадках змін в організації виробництва та праці, в т. ч.
ліквідації, реорганізації, банкрутства
або перепрофілювання підприємства,
установи, організації.
За будь-яких умов скорочення (чи
то чисельності, чи штату), згідно
зі статтею 492 КЗпП працівників
необхідно персонально попередити
про їх вивільнення не пізніше ніж за
два місяці*. Доки триває цей період,
працівники мають дотримуватися
правил внутрішнього трудового розпорядку та виконувати свої посадові/
робочі інструкції. Тобто сам факт
попередження не змінює умов укладених трудових договорів, прав та
обов’язків працівників.
Принагідно нагадаємо, що відповідно до статті 21 КЗпП трудовим договором вважається угода
між працівником та роботодавцем.
Згідно з нормами цієї статті працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядку,
а роботодавець — виплачувати праців-
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нику заробітну плату і забезпечувати
йому умови праці, потрібні для виконання цієї роботи, відповідно до вимог
законодавства про працю.
Зрозуміло, що в цей період працівник продовжує працювати. Оскільки
в описаній ситуації працівники працювали з нормальною тривалістю
робочого часу, в період попередження вони продовжують працювати
у встановленому підприємством
режимі роботи, що діяв до моменту попередження, якщо інший не був
визначений відповідно до законодавства. Пам’ятайте, якщо працівник
відмовиться виконувати покладені на
нього трудові обов’язки або якщо він
буде відсутній на роботі без поважних причин, в період попередження
роботодавець може притягти його
до дисциплінарної відповідальності в
порядку, визначеному законодавством
(наприклад, за систематичне невиконання обов’язків відповідно до п. 3
ст. 40 КЗпП або за прогул згідно з п. 4
ст. 40 КЗпП).
Окрім такого розірвання трудового
договору в цей період працівника може
бути звільнено на його прохання. Тобто
до закінчення визначеного строку працівник може написати заяву роботодавцю з проханням скоротити йому
термін попередження та звільнити
раніше визначеної дати. Зауважимо,
що підстава для звільнення в такому
разі залишатиметься тією самою —
пункт 1 статті 40 КЗпП. Також у цей
період працівник може звільнитися й
з інших підстав, а саме: за власним
бажанням (ст. 38 КЗпП), у зв’язку з
переведенням на інше підприємство
(п. 5 ст. 36 КЗпП) або за згодою сторін
(п. 1 ст. 36 КЗпП).

* Зразок повідомлення про
скорочення численості або
штату працівників див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 06/2017,
с. 87.
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** Детальніше
про неповний
робочий час див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 04/2018,
с. 92.
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Стосовно зміни істотних умов
праці під час терміну попередження
працівника про скорочення зауважимо,
що жодних заперечень щодо цього
немає. За наявності підстав — змін
в організації виробництва і праці —
роботодавець може ініціювати зміну
істотних умов праці, зокрема зміну
режиму роботи (встановлення непов
ного робочого дня). Зазначене стосується й працівників, яких попередили
про наступне вивільнення у зв’язку
із скороченням відповідно до статті 492 КЗпП.
У такому разі, відповідно до частини
третьої статті 32 КЗпП, роботодавець повинен попередити працівників
про новий режим роботи не пізніше
ніж за два місяці до його впровадження.
Проте зауважимо, що сенсу в цьому
фактично немає. Адже запровадити
новий режим роботи для таких працівників роботодавець зможе лише
після закінчення двомісячного терміну
попередження про зміну істотних умов
праці. А за цей час термін попередження про скорочення вже спливе й
працівника необхідно буде звільнити
за пунктом 1 статті 40 КЗпП.
Оскільки терміни обох попереджень однакові та обидві ситуації відбуваються в разі змін в організації
виробництва та праці, особливу увагу
варто приділяти їх підставі. Тобто
чітко їх розрізняти: попередження про
скорочення чисельності (штату) працівників та попередження про зміну
режиму роботи.
У ситуації, описаній у романі, коли
попередження про зміну режиму роботи працівника планується вручити
пізніше від попередження про наступне вивільнення, роботодавець, після
спливу терміну, може звільнити пра-

цівника лише за пунктом 1 статті 40
КЗпП. Вийти з цієї ситуації допоможе
варіант, який дав би змогу обійти
двомісячний термін та встановити в
будь-який момент, погоджений сторонами трудового договору, як усім
працівникам, так і деяким, неповний
робочий час за угодою сторін відповідно до статті 56 КЗпП**.
З її положень випливає, що якщо
працівник просить встановити йому
неповний робочий час, роботодавець має право задовольнити таке
його прохання. Зауважимо, що він не
зобов’язаний цього робити, та оскільки в описаній ситуації роботодавець
також цього бажає, спору між ними не
виникатиме. Ця ситуація вирішується
швидко, шляхом написання працівником заяви про встановлення неповного
робочого часу з певної дати, з визначеним строком або без нього. Тобто
зміна режиму роботи може бути впроваджена в будь-який момент.
Наголосимо, що оплата праці працівників структурного підрозділу,
що скорочується, на час дії попередження здійснюватиметься пропорційно відпрацьованому часу, а отже,
працівники отримуватимуть меншу
заробітну плату ніж зазвичай. Для її
нарахування в табелі обліку використання робочого часу необхідно зазначати нову встановлену тривалість
робочого часу (наприклад, «4/РС» чи
«6/РС»). Проте зауважимо, що на
розмір грошової компенсації за невикористану відпустку ця ситуація
не впливатиме, адже тривалість
щорічної відпустки (крім щорічної
додаткової, передбаченої ст. 7 та 8
Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
коли працівник зайнятий у цих умовах
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менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників
даного виробництва, цеху, професії
або посади) та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, не
зменшується.
Однак є ще один вихід із цієї ситуації, яким скористалися герої роману.
Тобто в разі, якщо протягом дії двомісячного терміну попередження про
скорочення роботодавець не може в
повному обсязі забезпечити працівників роботою, на час перебування
їх на робочому місці протягом кожного робочого дня до спливу терміну
попередження роботодавець може
оформити простій. Через те що він
виникне не з вини працівника, простій
підлягає оплаті в розмірі не менше
двох третин встановленого працівнику посадового окладу (тарифної

ставки) відповідно до статті 113
КЗпП***.
Резюмуючи вищевикладене зазначимо:
l зміна режиму роботи під час дії
попередження про скорочення можлива, хоча, на думку автора, позбавлена
сенсу;
l для надання можливості працівникам мати більше вільного часу
протягом терміну попередження за
угодою сторін їм можна встановити
неповний робочий час. Його можна
запровадити незважаючи на те, чи
впроваджує роботодавець зміни в
організації виробництва та праці;
l працівникам, які не мають бажання працювати неповний робочий час та
які не можуть бути забезпечені роботою в повному обсязі, роботодавець
може запровадити простій.

P. S.
Ще не вляглися пристрасті з приводу глобального вирішення проблеми відділу аналізу
та стратегічного планування, як на тому ж тлі
постала інша проблема.
У народі кажуть, що договір дорожчий за
гроші. А якщо за цим договором ще й гроші
стоять, то така угода стає дуже дорогим задоволенням. Або чималим клопотом.
Час спливав, і Світлана Євгенівна вже
готувала папери на звільнення співробітників відділу, що підпадав під скорочення.
Кадровий фахівець не поспішала, бо ретельність у такій справі — головний елемент.
Кожна кома, кожна літера, кожна дата має
своє значення.
І ось, переглядаючи чергову особову справу
працівника, яка потрапила до рук HR, дівчина
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*** Про документальне
оформлення
простою див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 10/2017,
с. 68.

побачила, що з трудовим договором щось не те.
З одного боку, наче все було оформлено правильно — строковий договір. Ось дата прийняття
на роботу, ось дата його закінчення. Але! Вона
минула вже декілька місяців тому! А працівник
залишався в компанії й працював, працював,
працював… Майже одразу дівчина збагнула,
що цей договір перетворився на безстроковий.
«І як я могла не звернути на це увагу, чому
не занотувала собі, коли після прийняття на
роботу проводила внутрішній аудит? Це ж не
факт, що лише один такий «протермінований»
договір», — промовляла сама до себе Світлана
Євгенівна.
Вона зазирнула в загальний реєстр персоналу компанії — 280 працівників. «Та-а-к…
Здається, роботу хтось мені підкинув, як
навмисне», — констатувала кадровичка.
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Лідія Басмат,

директор з управління персоналом,
викладач курсів підвищення кваліфікації
керівників

Право на додаткову

соціальну відпустку

Роботу кадровиків зазвичай вважають рутинною, адже відбувається поступове звикання до стандартних ситуацій та шаблонних рішень. Проте все частіше таким фахівцям доводиться вирішувати питання, не схожі на звичні. Одне
з таких і розглянуто в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про
відпустки);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105);
 Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР (далі — Основи законодавства № 16/98).

Ситуація
У ТОВ «Промінь» на посаді менеджера зовнішньоекономічної діяльності працює Семенченко Т. Л. Її стаж роботи на цьому підприємстві становить три роки. Також працівниця
виховує доньку чотирирічного віку. З 2 жовтня 2017 р. по 4 лютого 2018 р. включно їй була
надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів. Після
народження другої дитини та до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
працівниця подала до відділу кадрів заяву від 30 січня 2018 р. про надання їй соціальної
відпустки як матері двох дітей віком до 15 років тривалістю 20 календарних днів починаючи
з 5 лютого 2018 р. (10 к. дн. за 2017 р., оскільки вона набула статусу, що дає право на таку
відпустку, у 2017 р., та 10 к. дн. за 2018 р.). На підтвердження статусу матері двох дітей
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віком до 15 років працівниця подала до відділу кадрів свідоцтво про народження другої
дитини від 8 грудня 2017 р.
На перший погляд, ситуація проста. Більшість кадровиків вважають, що оскільки жінка
перебуває в статусі матері двох дітей віком до 15 років, а також працює в ТОВ «Промінь»
три роки, вона має право на додаткову соціальну відпустку відповідно до законодавства. За
таких обставин їй необхідно надати таку відпустку, оскільки вона надається незалежно від
того, скільки днів пропрацювала працівниця.
Проте є кадровики, які мають іншу точку зору та вважають, що оскільки жінка у 2017 р. до
надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працювала, за вказаний рік їй необхідно надати
соціальну відпустку. У 2018 р. вона не виходила на роботу, тому права на таку відпустку не має.
Ну і, звичайно, є ще й кадровики, які вважають, що така працівниця не має права на соціальну відпустку як матір двох дітей віком до 15 років ні за 2017 р., ні за 2018 р.
Як бачимо, думки розділитись, тож необхідно розглянути обставини детальніше.

Розгляд ситуації
Положення про надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, визначене
статтею 19 Закону про відпустки, в якій зазначається, що 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
в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку
дитину або особу з інвалідністю з дитинства
підгрупи А I групи, чи одному з прийомних
батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних
днів без урахування святкових і неробочих днів
(ст. 73 КЗпП). За наявності декількох підстав для
надання цієї відпустки її загальна тривалість не
може перевищувати 17 календарних днів.
Для надання соціальної відпустки за статтею 19 Закону про відпустки справді необхідно
дотримуватися кількох вимог. Що стосується
наведеної ситуації, то, по-перше, жінка повинна
мати двох або більше дітей, по-друге — діти
мають бути певного віку (до 15 років) і, по-третє,

№ 5 (136) травень 2018

вона повинна працювати. Стосовно першої та
другої вимоги питань не виникає, а от на розгляді третьої необхідно зупинитися докладніше.
У повсякденному житті, незважаючи на те,
чи ми йдемо з роботи, чи перебуваємо у відпустці, чи нам видано листок непрацездатності,
на запитання «Де ви працюєте?» ми називаємо
підприємство, установу, організацію або фізичну
особу — підприємця, який використовує най
ману працю. І лише коли ми не перебуваємо в
трудових відносинах із жодним роботодавцем,
відповідаємо, що не працюємо. Чи підтверджує
законодавство таку точку зору?
У частині першій статті 9 Закону про відпустки зазначено, що до стажу роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку (ст. 6 цього
Закону), зараховується час:
l фактичної роботи (в т. ч. на умовах непов
ного робочого часу) протягом робочого року,
за який надається відпустка;
l коли працівник фактично не працював,
але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата
повністю або частково (в т. ч. час оплаченого
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним
звільненням або переведенням на іншу роботу);
l коли працівник фактично не працював, але
за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому
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виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково
оплачуваної відпустки для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку;
l коли працівник фактично не працював,
але за ним зберігалося місце роботи (посада)
і йому не виплачувалася заробітна плата в
порядку, визначеному статтями 25 і 26 цього
Закону, за винятком відпустки без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною до
досягнення нею шестирічного віку, а в разі
якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), — до досягнення дитиною
16-річного віку, а якщо дитині встановлено
категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» —
до досягнення нею 18-річного віку;
l навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях
професійно-технічних навчальних закладів;
l навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв’язку із змінами
в організації виробництва та праці, у т. ч. з
ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності
або штату працівників;
l інші періоди роботи, передбачені законодавством.
Пункти 2–4 частини першої статті 9 Закону про відпустки містять словосполучення
«фактично не працював». Адже щоб визначити
стаж, який дає право працівнику на щорічну
відпустку, необхідно враховувати періоди, коли
працівник перебував у трудових відносинах, але
фактично не працював. З’ясуємо, що ж означає
згадане словосполучення.
У пункті 2 цієї статті зазначено, що в той час,
коли працівник фактично не працює, за ним, поперше, зберігається місце роботи, а по-друге,
заробітна плата. З’ясуємо, що мається на увазі
та в яких випадках це відбувається. Звернемося до частини третьої статті 2 Закону про
відпустки, де вказано, що право на відпустки
забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням
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на її період місця роботи (посади), заробітної
плати (допомоги) у випадках, передбачених
цим Законом; забороною заміни відпустки
грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.
Отже, в пункті 2 частини першої статті 9
Закону про відпустки йдеться про оплачувані
відпустки. До того ж не має значення, який це
вид відпустки. Тобто під час відпустки працівник фактично не працює, але перебуває в
трудових відносинах з роботодавцем. Сюди ж
належить і оплачуваний вимушений прогул,
спричинений незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу.
Із змісту пункту 3 частини першої статті 9
Закону про відпустки випливає, що до періоду,
коли працівник фактично не працював, входить проміжок часу, коли, по-перше, за ним
зберігалося місце роботи (посада) і, по-друге,
йому виплачувалася допомога по державному
соціальному страхуванню. Випадки, в яких виплачується така допомога, наведено в статті 20
Закону № 1105. Зокрема, цим Законом передбачено такі види матеріального забезпечення
та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності: зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності
(включаючи догляд за хворою дитиною) та
допомога по вагітності та пологах. Частиною
другою статті 19 Закону № 1105 передбачено, що право на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності виникає з
настанням страхового випадку в період роботи
(включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою
діяльністю, якщо інше не передбачено законом.
Отже, працівники, яким видано листок непрацездатності, незалежно від того, чи тимчасово непрацездатними були вони самі чи
здійснювали догляд за хворою дитиною або
іншими членами сім’ї, чи листок непраце
здатності був виданий у зв’язку з вагітністю та
пологами і через ці причини вони були відсутні
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на роботі, вважаються такими, які фактично не
працювали.
Пункт 4 статті 9 Закону про відпустки визначає ще одну категорію працівників, які вважаються такими, які фактично не працюють.
По-перше, за ними зберігається місце роботи, а
по-друге, за цей період їм не виплачується заробітна плата. Посилання відбувається на статті 25
і 26 Закону про відпустки. Зокрема, статтею 25
передбачено надання відпустки без збереження
заробітної плати, що надається працівникові в
обов’язковому порядку, а статтею 26 — надання
відпустки без збереження заробітної плати за
згодою сторін. Отже, перебуваючи у відпустці
без збереження заробітної плати працівник
вважається таким, що фактично не працює.
Зважаючи на вищевикладене доходимо
висновку, що до категорії працівників, які
фактично не працюють, належать:
l працівники, які перебувають в оплачуваних або частково оплачуваних відпустках;
l працівники, які отримали листок непрацездатності та у зв’язку з цим були відсутні на
роботі;
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l працівники, які перебувають у відпустці
без збереження заробітної плати.
Що стосується ситуації, яка розглядається,
то працівниця перебувала у відпустці у зв’язку
з вагітністю та пологами, а отже, вважалася такою, що фактично не працювала. Статус матері
двох дітей віком до 15 років вона набула, проте
жодного дня в такому статусі не працювала.
Оскільки працівниця набуває права на додаткову
соціальну відпустку незалежно від часу роботи
в календарному році, адже такий вид відпустки
надається саме за календарний рік, вона повин
на вийти на роботу хоча б на один день. Проте,
якщо працівниця відразу після відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами, тобто ще до
відпустки для догляду за дитиною, попросить
надати їй відпустку без збереження заробітної
плати або надасть листок непрацездатності у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й
уже потім напише заяву про надання соціальної
відпустки як матері двох дітей віком до 15 років,
кадровик буде змушений відмовити їй у наданні
такої відпустки, оскільки працівниця вважається
такою, що фактично не працювала. l
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Основне про підсумований

облік робочого часу

Р

ізновидом режиму робочого часу є
режим, за якого вводиться підсумований облік робочого часу. Відповідно
до статті 61 КЗпП його запровадження
допускається на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство), а також в окремих виробництвах,
цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах
робіт, де за умовами виробництва не може бути
додержана встановлена для даної категорії
працівників щоденна або щотижнева тривалість
робочого часу.
Підсумований облік робочого часу запроваджується на підприємстві за погодженням із
профспілкою, а в разі її відсутності це питання
регулюється в колективному договорі (ст. 7
Закону України «Про колективні договори і
угоди» від 9 липня 1993 р. № 3356-ХІІ). Такий
режим робочого часу встановлюється наказом
роботодавця (додаток).
Запровадження підсумованого обліку робочого часу допускається з тим, щоб тривалість
робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин,
передбаченого статтями 50 і 51 КЗпП.
Згідно зі статтею 57 КЗпП час початку та
закінчення щоденної роботи (зміни) встановлюється правилами внутрішнього трудового
розпорядку (ПВТР) та графіками змінності.
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Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу,
затвердженими наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 19 квітня
2006 р. № 138 (далі — Методичні рекомендації), передбачено, що виходячи з виробничих
потреб роботодавець за погодженням із профспілкою або в колективному договорі може
встановлювати з урахуванням характеру та
умов праці тривалість роботи протягом дня
за підсумованим обліком робочого часу до 12
годин робочого часу на зміну. Не рекомендується встановлювати продовжену тривалість
робочого дня на роботах із шкідливими та
важкими умовами праці.
За підсумованого обліку робочого часу
змінна робота, як правило, триває цілодобово,
в т. ч. у нічний час, яким є час з 22:00 до 6:00
(ст. 54 КЗпП). Тому до таких робіт відповідно до
частини першої статті 55 КЗпП забороняється
залучати:
l вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років;
l осіб, молодших 18 років;
l інші категорії працівників, передбачені
законодавством чи колективним договором.
Зауважимо, що робота жінок у нічний час
не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 175 КЗпП. Щодо роботи осіб
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з інвалідністю в нічний час, в т. ч. у разі цілодобової змінної роботи, то її виконання можливе
лише за їх згодою та за умови, що це не супере
чить Медичним рекомендаціям.
Зверніть увагу, що відповідно до статті 108
КЗпП робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється в колективному договорі, з дотриманням норм генеральної,
галузевої (регіональної) угод, але не нижче 20 %
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи
в нічний час.

Обліковий період
Обліковий період — це період, за який підсумовується фактично відпрацьований працівником
(відповідно до його особливого графіка роботи)
час, що не може перевищувати встановленого
законодавством робочого часу за нормального
восьмигодинного робочого дня та стандартного (п’яти- чи шестиденного) робочого тижня
за цей же період. Він охоплює робочий час і
години роботи у вихідні та святкові дні, години
відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком,
може коливатися протягом облікового періоду,
але загальна сума годин роботи за обліковий
період має дорівнювати нормі робочого часу в
цьому періоді, яка обчислюється підприємст
вом самостійно.
Обліковий період встановлюється в колективному договорі підприємства й може вимірюватися місяцем, кварталом, півріччям або
роком (частина друга п. 6 Методичних рекомендацій). На думку автора, найоптимальнішим
обліковим періодом є квартал: він зручний
для коригування обліку робочого часу. У сільському господарстві може застосовуватися
розрахунковий річний період (від початку весняно-польових до закінчення осінньо-польових
робіт).
За підсумованого обліку норма робочого
часу за обліковий період визначається шляхом

№ 5 (136) травень 2018

Підсумований облік робочого часу
кожного працівника здійснюється
за табелем виходів на роботу та
затвердженим графіком роботи за
обліковий період

множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством для робочого тижня
(залежно від того, п’яти- чи шестиденний
робочий тиждень береться для розрахунку),
на кількість робочих днів, що припадають на
обліковий період, з урахуванням скорочення
тривалості роботи напередодні вихідних днів
за шестиденного робочого тижня (до 5 год.) і
у зв’язку зі святковими й неробочими днями
(робочий день скорочується на 1 год.), що
припадають на обліковий період, а також з
урахуванням роботи в нічний час. При цьому
за підсумованого обліку розрахунок норми
робочого часу за обліковий період відповідно до графіка п’ятиденного робочого тижня
не є порушенням, якщо така система обліку
обумовлена в колективному договорі.
Підсумований облік робочого часу кожного
працівника здійснюється за табелем виходів
на роботу та затвердженим графіком роботи
(змінності) за обліковий період. Ці два розрахунки необхідні для визначення кількості
надурочних годин та годин, відпрацьованих
працівниками у вихідні дні або у додаткові (за
графіком днів відпочинку в разі тимчасової
відсутності працівників в інших змінах) дні, з
метою правильного нарахування їм заробітної
плати.

Графіки змінності
Графіки змінності затверджує роботодавець
за погодженням із профспілкою. Під час скла-
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Заміна надурочної роботи
відгулом не допускається
навіть за погодженням
з працівником

дання таких графіків роботи та визначення
тривалості робочої зміни роботодавець та
профспілка підприємства повинні враховувати
характер і умови праці, щоб запобігти виникненню ситуацій, за яких перевтома працівника
може призвести до загрози життю та здоров’ю
як самого працівника, так і його оточення.
Графіки роботи складаються на певний проміжок часу, тобто на певний обліковий період,
у межах якого має бути додержана встановлена
тривалість робочого часу.

Надурочні роботи
Час, відпрацьований понад норму тривалості
робочого часу за обліковий період, вважається
надурочним і оплачується згідно зі статтею 106
КЗпП. Під час підрахунку нормальної кількості
робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком
роботи припадають на час, упродовж якого
працівник, відповідно до законодавства, був
звільнений від виконання трудових обов’язків
у зв’язку з відпусткою, виконанням державних або громадських обов’язків, тимчасовою
непрацездатністю тощо.
Відповідно до статті 106 КЗпП робота в
надурочний час повинна бути компенсована
лише в грошовій формі. Заміна надурочної
роботи відгулом не допускається навіть за
погодженням з працівником. Оплата провадиться в кінці облікового періоду за всі години
надурочної роботи.
Згідно зі статтею 65 КЗпП надурочні роботи
не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів підряд і 120
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годин на рік. Це є нормою прямої дії, що не
передбачає винятків.
Випадки застосування надурочних робіт
передбачені частиною третьою статті 62 КЗпП,
але вони не поширюються на режим роботи за
підсумованим обліком робочого часу (ст. 61
КЗпП).
Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду. Загальна
кількість надурочних годин за обліковий період
визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей
період. Відповідно до зазначеного для визначення надурочних годин за обліковий період
потрібно від фактично відпрацьованого працівником часу відняти нормальну тривалість
робочого часу, яку повинен відпрацювати
працівник (лист Мінсоцполітики від 5 липня
2012 р. № 229/13/116-12).
Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці
облікового періоду, в разі збереження норми
робочого часу за обліковий період не є над
урочною. Робота понад норму робочого часу,
яка виникає в окремі дні, тижні, за підсумованого обліку може компенсуватися додатковими
днями відпочинку або відповідним скороченням норми робочого часу в інші дні або тижні
облікового періоду.

Робота у вихідні та святкові дні
За рахунок збільшення тривалості робочого
часу протягом дня (зміни) вихідні дні чергуються з робочими днями через один, два, три
або іншу кількість днів. Отже, вихідний день
таким працівникам надається відповідно до
графіка змінності.
Якщо робочий день працівника припадає на
вихідний день (неділю), цей день оплачується
на загальних підставах, оскільки вихідні дні
підприємства можуть не збігатися з вихідними
днями працівника.
Робота у святкові й неробочі дні відповідно
до статті 107 КЗпП оплачується у подвійному
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Додаток
Зразок наказу про запровадження підсумованого обліку робочого часу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ОМЕГА»
НАКАЗ
29.01.2018 		

м. Лубни			

№ 140-ОД 

Про запровадження режиму
підсумованого обліку робочого часу
За умов необхідності безперервної охорони підприємства, керуючись статтями
57, 58, 59, 61, 66 КЗпП, Колективним договором на 2018 р. у частині тривалості
облікового періоду, відповідно до пункту 13 Правил внутрішнього трудового
розпорядку ТОВ «Альфа-Омега» та за погодженням із профспілковим комітетом
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити з 2 квітня 2018 р. режим підсумованого обліку робочого
часу працівникам служби охорони підприємства (далі — служба охорони) з
квартальним обліковим періодом.
2. Визначати норму тривалості робочого часу за обліковий період за календарем п’ятиденного робочого тижня. За неповного робочого місяця з норми
тривалості робочого часу вираховується час (у перерахуванні на робочі години)
відпусток, неявок з причин тимчасової непрацездатності та інших неявок з
дозволу адміністрації.
3. Головному бухгалтеру Соловей Т. М. для визначення права працівників на
компенсацію за переробіток годин (надурочну роботу) у п’ятиденний строк після
закінчення облікового періоду забезпечити проведення розрахунку різниці між
фактично відпрацьованим часом і нормативним.
4. Затвердити режим робочого часу працівників служби охорони, їх графіки
змінності на IІ квартал 2018 р. за календарем п’ятиденного робочого тижня.
4.1. Встановити тривалість робочої зміни працівників служби охорони 24
години.
4.2. У зв’язку з тим, що охорона здійснюється одним постом і перерви для
відпочинку й харчування встановити неможливо, надати можливість приймання
їжі на посту протягом робочого часу.
5. Інспектору з кадрів Самойленко В. К.:
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Закінчення додатка
5.1. Ознайомити працівників служби охорони під підпис із графіками змінності
не пізніше ніж за місяць до їх запровадження.
5.2. Оформлювати щомісяця в п’ятиденний строк після закінчення місяця
наказами по підприємству надання додаткових днів відпочинку з метою своєчасної компенсації працівникам служби охорони роботи, виконаної понад норму
робочого часу порівняно із графіками змінності.
5.3. Подавати не пізніше ніж за 40 днів до початку кварталу на затвердження
режими робочого часу та помісячні графіки змінності на наступний квартал.
Директор		

Василенко

В. О. Василенко

З наказом ознайомлені:
<…>

розмірі. Оплата в зазначеному розмірі провадиться за фактично відпрацьовані години у
святковий і неробочий день.

Перерви для відпочинку
За підсумованого обліку робочого часу графіки роботи (змінності) мають розроблятися
таким чином, щоб тривалість перерви в роботі між змінами була не меншою подвійної
тривалості часу роботи в попередній зміні
(включаючи перерву на обід) (частина перша
ст. 59 КЗпП). Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не меншою, ніж 42 години (ст. 70 КЗпП). Згідно з
частиною другою статті 59 КЗпП призначення
працівника на роботу протягом двох змін
підряд забороняється. Тобто якщо працівник
працював (з урахуванням перерви на обід) 12
годин поспіль, він повинен вийти в наступну
зміну лише через 24 години.
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В окремих випадках тривалість щоденного
(міжзмінного) відпочинку може бути скорочена,
але не менше як на 12 годин на добу. На умовах,
визначених колективним договором, невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку
підсумовуються й можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового
періоду (п. 7, 8 Методичних рекомендацій).
Графіками роботи на обліковий період мають
бути передбачені дні щотижневого відпочинку.
У місячному та інших облікових періодах, що
перевищують місяць, кількість вихідних днів за
графіками роботи (змінності) не повинна бути
меншою, ніж кількість повних тижнів цього
облікового періоду. Робота у визначені вихідні
дні компенсується в порядку, передбаченому
законодавством (ст. 72 КЗпП).
Відповідно до статті 66 КЗпП працівникам
надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Вона не
включається в робочий час і має надаватися, як
правило, через 4 години після початку роботи.
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Час початку та закінчення перерви встановлюється колективним договором або ПВТР.
Працівники використовують її на свій розсуд
і на цей час можуть залишати місце роботи.
На тих роботах, де через умови виробництва
перерву встановити не можна, працівникові
повинна бути надана можливість приймання їжі
протягом робочого часу. Перелік таких робіт,
порядок і місце приймання їжі встановлюються
роботодавцем за погодженням з профспілкою
підприємства. Весь час робочої зміни, включаючи час приймання їжі на робочому місці,
обліковується як робочий. Праця працівника в
цьому випадку оплачується за весь фактично
відпрацьований за графіком час.
Крім КЗпП додаткові вимоги щодо перерви
для відпочинку та харчування можуть визначатися й внутрішніми документами, такими як
колективний договір та ПВТР.
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Графіками роботи на обліковий
період мають бути передбачені дні
щотижневого відпочинку
Якщо працівник перебував у відпустці, під час
підрахунку нормального числа робочих годин
облікового періоду виключаються дні за графіком 8-годинного робочого дня (п’ятиденного
робочого тижня), оскільки відпустки надаються
в календарних днях. Слід також зазначити, що в
разі якщо останній день відпустки або тимчасової непрацездатності припав на робочу зміну за
графіком роботи працівника, він повинен приступити до роботи в наступну зміну, яка припадає за
графіком роботи, або за скоригованим графіком
роботи у зв’язку з його хворобою (відпусткою). l
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Тимчасові та сезонні
працівники: прийняття на роботу
й оплата праці

Як правило, переважна більшість працівників працевлаштовується на постійну роботу. Однак виникають і ситуації, за яких роботодавець має лише тимчасову потребу в певному працівникові або коли робота виконується не
постійно, а протягом сезону, через що її виконавець потрібен також лише на
цей період. Чи відрізняється прийняття на роботу тимчасових і сезонних працівників від постійних та як оплачувати їх працю та тимчасову непрацездатність, розглянемо в статті

Нормативно-правові акти до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105);
 Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих
на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 р. № 310-09 (далі — Указ № 310);
 Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців»
від 24 вересня 1974 р. № 311-09 (далі — Указ № 311);
 Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28 березня
1997 р. № 278 (далі — Список № 278);
 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);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
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Т

имчасові та сезонні працівники — такі ж
працівники, як і всі інші, тому трудові
відносини з ними будуються в загальновстановленому порядку, з урахуванням
загальних норм трудового та податкового
законодавства. У той же час відповідно до
статті 7 КЗпП особливості праці тимчасових і
сезонних працівників регулюються окремими
нормативно-правовими актами. На сьогодні
такими документами є Указ № 310 та Указ
№ 311, які діють у частині, що не суперечить
законодавству України.

Тимчасові та сезонні працівники:
визначення
Хоча тимчасові та сезонні працівники, по суті,
виконують тимчасову роботу протягом визначеного трудовим договором строку, між ними
існують певні відмінності.
Тимчасовими вважаються працівники, яких
прийнято на роботу на строк до двох місяців,
а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців (п. 1 Указу № 311).
Списку тимчасових робіт не встановлено, а отже,
тимчасовий працівник може виконувати:
 будь-яку роботу, для виконання якої його
працевлаштовують на строк до двох місяців;
 конкретну роботу, передбачену для посади тимчасово відсутнього працівника. При
цьому тимчасовий працівник приймається на
роботу на тих самих умовах, на яких працює
тимчасово відсутній працівник.
Щоб тимчасовий працівник випадково не
став постійним, під час прийняття його на
роботу потрібно чітко визначити дату, коли
мине відповідний строк роботи.
Указ № 310, на відміну від Указу № 311, не
містить визначення поняття «сезонний працівник», натомість вказує, які роботи вважаються
сезонними, — це роботи, які через природні
та кліматичні умови виконуються не весь рік,
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Особливості праці тимчасових і
сезонних працівників регулюються
окремими нормативно-правовими
актами

а протягом певного періоду (сезону), але не
більше шести місяців (п. 1 Указу № 310).
Перелік сезонних робіт встановлено Списком
№ 278, і до них відносять окремі роботи в таких
галузях: лісова промисловість і лісове господарство, торф’яна промисловість, сільське господарство, переробна галузь (переробка плодоовочевої
продукції, цукрова промисловість, первинне
виноробство), санаторно-курортні заклади та
заклади відпочинку, транспортно-дорожній комплекс (авіаційні роботи в сільському і лісовому
господарстві).
При цьому галузь торгівлі та громадського
харчування до Списку № 278 не включена. І хоча
також не весь рік, а лише в теплий період року
(приблизно з травня по вересень) починають
працювати численні літні кафе та підприємства
торгівлі плодоовочевою продукцією, може
скластися враження, що роботи в цих закладах
(приготування їжі, миття посуду, прибирання,
продаж сільськогосподарської продукції та її
зберігання тощо) є сезонними, однак насправді
вони до таких не належать.
Зважаючи на зазначене вище, сезонними працівниками є ті, які виконують роботу, включену
до Списку № 278, і тривалість якої не перевищує
шести місяців. Причому ці дві умови мають бути
виконані одночасно. Якщо, припустимо, із працівником укладається трудовий договір на строк
до шести місяців, але Список № 278 не містить
роботи, яку виконуватиме працівник, вона не
може вважатися сезонною і працівник так само.
Або, навпаки, якщо робота зазначена у Списку
№ 278, але триває більше шести місяців.
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Зауважимо, що Список № 278 не деталізує
професій (посад) сезонних працівників. І навіть
якщо певні галузі та роботи включені до нього,
це не означає, що всі працівники належать до
категорії сезонних. Наприклад, на підприємстві
з переробки плодоовочевої продукції (воно є
в Списку № 278) сезонними вважаються лише
ті працівники, робота яких безпосередньо
пов’язана з переробкою продукції. У той же час
охоронники та прибиральники, які працюють
на цьому підприємстві, не належать до сезонних працівників навіть за умови оформлення
їх на період сезону, оскільки їх роботи можуть
виконуватися протягом всього календарного
року.
Тому щоб чітко визначити, хто з працівників
підприємства, на якому виконуються сезонні роботи, є сезонним, а хто — тимчасовим,
доцільно прописати це в колективному договорі
або в іншому внутрішньому документі.

Тимчасово відсутнього сезонного працівника може заміщати в тому числі й тимчасовий
працівник — законодавством це не заборонено. Проте в такому випадку працівник так
і залишиться тимчасовим, а не сезонним, і на
нього поширюватимуться норми Указу № 311
(частина друга п. 12 Указу № 310).

Прийняття на роботу
Порядок прийняття на роботу тимчасових і
сезонних працівників у цілому такий же, як і
постійних. Усі етапи їх оформлення стандартні,
хоча особливості все ж існують.

Визначення «статусу» працівника —
тимчасовий чи сезонний
Під час працевлаштування працівника на
короткий строк (до чотирьох місяців) на під-

Додаток 1
Зразок заяви працівника про прийняття на тимчасову роботу
Голові правління
ПАТ «Богуславський
плодоконсервний комбінат»
Козаченку Р.О.
Міщенко Олени Петрівни,
яка мешкає за адресою:
Київська обл., м. Калинівка,
вул. Садова, буд. 35
Заява
Прошу прийняти мене на роботу мийником посуду з 18 червня до 18 серпня
2018 р. включно (на період літніх канікул у вищому навчальному закладі).
14.06.2018					
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приємство, діяльність якого не пов’язана зі
здійсненням сезонних робіт, його буде оформлено як тимчасового. Однак на підприємстві, де виконуються сезонні роботи, внесені
до Списку № 278, працівників, залежно від
виконуваних ними трудових функцій, можуть
оформлювати по-різному — і як сезонних,
і як тимчасових, тому це питання потрібно
з’ясувати передусім.

Написання працівником заяви
Особа, яка працевлаштовується, незалежно
від тривалості її зайнятості, має написати заяву
про прийняття на роботу. Вона складається в
довільній формі, але повинна містити всі необхідні реквізити. У ній необхідно вказати період,
на який працевлаштовується працівник, бажану
посаду (професію) і вид роботи (сезонна чи
тимчасова). Також якщо працівника приймають
на тимчасову роботу, він має вказати в заяві
причину чи підставу для таких нетривалих
трудових відносин (додаток 1).
Разом із заявою під час працевлаштування
на роботу працівник, відповідно до частини
другої статті 24 КЗпП, зобов’язаний пред’явити
паспорт або інший документ, що посвідчує його
особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ
про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан
здоров’я та інші документи.

Укладення строкового трудового
договору
Оскільки із сезонними та тимчасовими
працівниками трудові договори укладають або
на визначений строк, встановлений за згодою
сторін (п. 2 частини першої ст. 23 КЗпП), або на
період виконання певної роботи (п. 3 частини
першої ст. 23 КЗпП), це означає, що такі трудові
договори є строковими.
Дуже важливо правильно обчислити строк
трудового договору. По-перше, слід пам’ятати,
що трудовий договір під час прийняття на
сезонні роботи може бути укладено на строк,
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який не перевищує тривалості сезону (п. 4
Указу № 310) і є не більшим шести місяців, для
виконання тимчасових робіт — не більше двох
місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього
працівника — не більше чотирьох місяців.
По-друге, потрібно правильно визначити
останній день роботи, тобто дату звільнення.
Керуватися слід нормами частини третьої статті 2411 КЗпП, згідно з якою строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця строку.

Приклад 1
Працівника приймають на роботу
за трудовим договором з 25 квітня 2018
р. на два місяці для виконання тимчасових
робіт. Згідно з частиною третьою статті 2411 КЗпП останнім днем роботи цього працівника має бути 25 червня 2018 р.
За календарем ця дата припадає на робочий день тижня, а отже, саме її потрібно
вказати як дату закінчення трудового
договору.
Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця. Наприклад, працівника приймають на тимчасову роботу з 31 числа відповідного
місяця, а в місяці закінчення трудового
договору 30 календарних днів і 31 числа
немає. У такому разі останнім днем роботи працівника має бути 30 число місяця, в якому закінчується строковий трудовий договір.
У разі якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день (частина п’ята ст. 2411 КЗпП).
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Приклад 2
Працівника приймають на роботу
за трудовим договором з 23 квітня 2018
р. на п’ять місяців для виконання сезонних
робіт. Останнім днем його роботи має
бути 23 вересня 2018 р. Ця дата припадає
на неділю — вихідний день, тому днем
закінчення строкового трудового договору буде найближчий робочий день — 24 вересня 2018 р.
Також слід пам’ятати, що якщо в трудовому договорі через якісь причини не буде
вказано строку трудових відносин, такий
договір автоматично вважатиметься безстроковим. Наслідком цього буде те, що в
майбутньому працівника, прийнятого на
тимчасову чи сезонну роботу за цим договором, не можна буде звільнити після
фактичного закінчення тимчасових або
сезонних робіт.
Існує ще одна особливість укладення трудового договору, коли мають місце часті
звільнення та прийняття одного й того ж
працівника на тимчасову роботу. Так, згідно з підпунктом «б» пункту 11 Указу № 311
якщо звільненого тимчасового працівника
знову прийнято на роботу на те саме підприємство після перерви, яка не перевищує
одного тижня, то навіть за умови, що строк
його роботи до і після перерви загалом не
перевищує два (чотири) місяці, трудовий
договір з таким працівником вважається
продовженим на невизначений строк, а сам
працівник не вважається тимчасовим з
першого дня укладення трудового договору.

Видання наказу про прийняття на
роботу
Відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП
укладення трудового договору з працівником
оформлюється наказом (розпорядженням)
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роботодавця. Також до моменту допущення
працівника до роботи потрібно надіслати податковому органу повідомлення про прийняття його
на роботу. Зазначені правила поширюються і на
тимчасових та сезонних працівників.
Наказ (розпорядження) про прийняття на
роботу можна оформити як за типовою формою
№ П-1, затвердженою наказом Держкомстату
України «Про затвердження типових форм
первинної облікової документації зі статистики
праці» від 5 грудня 2008 р. № 489, так і за формою, розробленою підприємством самостійно,
яка містить всі необхідні реквізити (додаток
2). У наказі обов’язково слід вказати, на яку
роботу приймають працівника (сезонну чи тимчасову), а також ознайомити його з наказом під
підпис.
Звертаємо увагу: під час прийняття на роботу тимчасових і сезонних працівників випробування з метою перевірки їх відповідності
роботі, що доручається, не встановлюється
(п. 5 Указу № 310, п. 4 Указу № 311).

Внесення запису до трудової книжки
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції № 58
трудові книжки ведуться на всіх працівників
підприємства, в т. ч. тимчасових і сезонних
працівників. Отже, в тижневий строк після
прийняття на роботу тимчасового або сезонного працівника відділ кадрів повинен зробити
запис у його трудовій книжці. Підставою для
внесення запису про прийняття на сезонну або
тимчасову роботу слугуватиме наказ (розпорядження) керівника підприємства.

Трудові права та гарантії
Відповідно до пункту 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом
Державного комітету статистики України від
28 вересня 2005 р. № 286, усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір
(контракт) і виконували постійну, тимчасову
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Додаток 2
Зразок
наказу про прийняття працівника на тимчасову роботу
ПАТ «БОГУСЛАВСЬКИЙ ПЛОДОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ»
НАКАЗ
14.06.2018		

м. Богуслав

№ 45-К

Про прийняття на тимчасову роботу Міщенко О. П.
ПРИЙНЯТИ:
МІЩЕНКО Олену Петрівну мийником посуду з 18 червня до 18 серпня 2018 р.
включно.
Підстава: заява Міщенко О. П. від 14.06.2018 р.
Голова правління

Козаченко

Р. О. Козаченко

З наказом ознайомлена
Міщенко О. П. Міщенко
14.06.2018

або сезонну роботу один день і більше, включаються в облікову кількість штатних працівників.
Це означає, що посади сезонних і тимчасових
працівників мають бути у штатному розписі.
Щоб після закінчення сезонних робіт посади
сезонних працівників не залишалися вакантними, їх можна вводити до штатного розпису
такими способами:
 щороку — за наказом керівника підприємства лише на період сезонної роботи;
 один раз — під час затвердження штатного розпису з позначкою, що такі посади
вводяться на певний період сезонної роботи,
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чи укладення строкових трудових договорів із
сезонними працівниками.
Посаду для тимчасового працівника, якого
приймають на роботу на строк до двох місяців,
можна ввести до штатного розпису за наказом
керівника, а під час заміщення тимчасово відсутнього працівника додаткову посаду вводити
не потрібно.
Отже, тимчасові та сезонні працівники є
повноправними працівниками підприємства
й на них поширюються всі трудові права й
гарантії, передбачені законодавством. Єдина їх
відмінність від постійних працівників полягає в
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обмеженому періоді роботи, який визначається
під час прийняття на роботу.

Оплата праці
На тимчасових та сезонних працівників поширюються форми та системи оплати праці,
норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми
посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород
та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат, що діють на підприємстві.
Як і постійним працівникам, оплата праці за
виконану тимчасовим або сезонним працівником місячну чи погодинну норму праці (обсяг
робіт) має проводитися не нижче мінімальної
заробітної плати (ст. 95 КЗпП).
І для тимчасових, і для сезонних працівників
може застосовуватися погодинна, відрядна
та інші системи оплати праці. Зважаючи на
Список № 278, більшість сезонних працівників одержують оплату за фактично виконаний
обсяг роботи за відрядними розцінками. Це,
зокрема, працівники, які виконують роботи в
сільському господарстві, лісовій промисловості, переробній галузі тощо. Натомість роботу
сезонних працівників санаторно-курортних
закладів і закладів відпочинку, як правило,
оплачують погодинно.
Для тимчасових працівників не встановлено
жодних закономірностей щодо застосування
погодинної чи відрядної форми оплати праці:
все залежить від того, на якій посаді чи за
якою спеціальністю вони тимчасово працюють.
Однак якщо працівника приймають на тимчасову роботу для заміщення тимчасово відсутнього
працівника, то оплата його праці здійснюється
на умовах, встановлених для такого тимчасово
відсутнього працівника.
Оподаткування заробітної плати тимчасових і сезонних працівників здійснюється в
загальному порядку, тобто з неї утримується
ПДФО (18 %) і ВЗ (1,5 %) та на неї нарахову-
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ється ЄСВ (22 %). Також тимчасові та сезонні
працівники мають право на податкову соціальну пільгу, якщо розмір їх зарплати у 2018 р.
не перевищує 2470,00 грн і вони подадуть
відповідну заяву.

Залучення до роботи у вихідні та
святкові дні
Як і постійних працівників, тимчасових і сезонних працівників залучати до роботи у вихідні
та святкові дні можна лише у випадках, визначених статтею 71 КЗпП та частиною четвертою
статті 73 КЗпП. Вид компенсації за роботу в такі
дні встановлюється за згодою між конкретним
працівником і керівником підприємства: це
може бути інший день відпочинку або оплата
в подвійному розмірі (ст. 72, 107 КЗпП):
 відрядникам — за подвійними відрядними
розцінками;
 працівникам, праця яких оплачується за
годинними/денними ставками в розмірі подвійної
годинної/денної ставки;
 працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної/денної
ставки зверх окладу, якщо робота у святковий,
неробочий або вихідний день провадилася в
межах місячної норми робочого часу, і в розмірі
подвійної годинної/денної ставки зверх окладу,
якщо робота проводилась понад місячну норму.
Оплата у вказаному розмірі провадиться
за години, фактично відпрацьовані у вихідний,
святковий або неробочий дні.

Страхові виплати
Тимчасові та сезонні працівники є застрахованими особами і, відповідно, на загальних підставах мають право на матеріальне забезпечення в
разі настання страхових випадків. Тобто таким
працівникам нарівні з іншими оплачуються
листки непрацездатності у зв’язку з різними
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захворюваннями або травмами, а також у
зв’язку з вагітністю та пологами.
Загалом нарахування й надання тимчасовим і сезонним працівникам страхових виплат
здійснюється в загальному порядку, але деякі
особливості все ж існують. Так, згідно з абзацом четвертим частини другої статті 22 Закону
№ 1105 застрахованим особам, які працюють
на сезонних і тимчасових роботах, допомога
по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві, надається
не більш як за 75 календарних днів протягом
календарного року.
Якщо сезонний або тимчасовий працівник
доглядає за хворою дитиною віком до 14 років,
то допомога по тимчасовій непрацездатності
призначається й виплачується йому також не
більше ніж за 75 календарних днів протягом
календарного року (абзац третій частини третьої ст. 22 Закону № 1105).
З цього випливає, що на підприємствах, де
працюють тимчасові та сезонні працівники,
потрібно вести облік кількості календарних
днів, протягом яких вони або самі хворіли, або
доглядали за своєю хворою дитиною віком до
14 років.
Важливий момент: законодавством не визначено таких випадків, за яких, наприклад, протягом сезонної чи тимчасової роботи працівник
надає листки непрацездатності і у зв’язку з
власним захворюванням, і по догляду за своєю
хворою дитиною. Як у такому разі застосовувати
75 календарних днів: окремо (75 + 75) чи разом
(всього 75)?
На думку автора, вказана тривалість виплати
допомоги по тимчасовій непрацездатності —
75 календарних днів протягом календарного
року — є максимальною для кожного конкретного працівника і до неї включаються як
дні хвороби самого працівника, так і дні його
догляду за хворою дитиною.
При цьому в межах цих 75 календарних днів
тимчасові та сезонні працівники мають право
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Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових
роботах, допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з
нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75
календарних днів протягом календарного року
на отримання допомоги й після закінчення
строкового трудового договору. Тобто якщо
хтось із сезонних чи тимчасових працівників,
припустимо, захворів наприкінці строку дії
трудового договору, то йому допомога по тимчасовій непрацездатності має виплачуватися
до повного відновлення працездатності, незалежно від дати закінчення трудового договору,
але за умови, що тривалість виплати такої
допомоги не перевищує 75 календарних днів
протягом календарного року.
Стосовно виплати допомоги по вагітності та
пологах сезонним і тимчасовим працівницям
Закон № 1105 не містить жодних обмежень.
Тому якщо працівниця, зайнята на тимчасовій
або сезонній роботі, надасть листок непраце
здатності у зв’язку з вагітністю та пологами,
вона має повне право на отримання відповідної
відпустки і виплату допомоги по вагітності та
пологах у загальному порядку.
Середня зарплата для розрахунку виплат
сезонним і тимчасовим працівникам за листком
(листками) непрацездатності обчислюється за
загальними правилами відповідно до Порядку
№ 1266. Згідно з пунктом 25 цього Порядку
розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для призначення
допомоги по вагітності та пологах, допомоги по
тимчасовій непрацездатності, а також оплати
перших п’яти днів тимчасової непрацездат-
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ності за рахунок коштів роботодавця, є 12
календарних місяців перебування в трудових
відносинах (з першого до першого числа) за
останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок.
Зважаючи на тривалість сезонних (не більше
шести календарних місяців) та тимчасових (не
більше двох/чотирьох календарних місяців)
робіт, на практиці під час розрахунку середньої
зарплати тимчасовим і сезонним працівникам,
як правило, керуються:
 нормами пункту 26 Порядку № 1266, за
яким у разі якщо застрахована особа перебувала в трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем
роботи, розрахунковий період визначається
за фактично відпрацьовані календарні місяці
(з першого до першого числа);
 нормами пункту 27 Порядку № 1266,
відповідно до якого якщо застрахована особа
перебувала в трудових відносинах менше
календарного місяця за останнім основним
місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.
Якщо тимчасовий або сезонний працівник
захворів у перший день роботи, середня зар
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плата визначається виходячи з тарифної ставки
(посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку (п. 28
Порядку № 1266).
Під час розрахунку страхових виплат тимчасовому або сезонному працівнику слід
пам’ятати про обмеження, встановлені пунктом 29 Порядку № 1266 для випадків, коли
протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж становить менше
шести місяців. У такому разі середня заробітна
плата визначається таким чином:
 для розрахунку допомоги по тимчасовій
непрацездатності — виходячи з нарахованої
зарплати, з якої сплачуються страхові внески,
але в розрахунку на місяць не вище за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений
законом у місяці настання страхового випадку;
 для розрахунку допомоги по вагітності
та пологах — виходячи з нарахованої зарплати,
з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру
мінімальної заробітної плати та не менше за
розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового
випадку. 
Закінчення в наступному номері

Кадровик України

Підбираємо галузеві посади (професії)

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових
відносин

Підбираємо професії

юридичної сфери

На багатьох підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство)
функціонують або юридичні служби у вигляді окремих структурних підрозділів, або ж виконання їх функцій покладено на фахівців, які обіймають посади
юрисконсультів чи юристів. Про те, як кадровикам правильно визначити й не
помилитися під час підбору професійної назви роботи зі сфери юридичної
діяльності та під час оформлення відповідних кадрових документів, а також
про завдання та обов’язки деяких фахівців цієї галузі — у статті

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII (далі — Закон № 1556);
 Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою КМУ від 26 листопада
2008 р. № 1040 (далі — Положення № 1040);
 Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівник, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 (далі — Випуск 1 ДКХП);
 Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців,
затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 р. № 11 (далі — Довідник № 11)*;
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП);
 нормативно-правові акти (далі — НПА).

* Згаданий наказ втратив чинність відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 11 липня
2017 р. № 147.
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Д

о узагальненого поняття «юридичні професії» відносять професії, до
представників яких законодавчими
або іншими НПА висуваються такі
кваліфікаційні вимоги, як наявність:
 повної (інколи базової) вищої (юридичної) освіти за кваліфікаційними рівнями
магістра, спеціаліста, бакалавра відповідного
(юридичного) напряму підготовки згідно з
окремими НПА, затвердженими до 1 липня
2014 р.*;
 другого (магістерського) або першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти відповідної
спеціальності певної галузі знань згідно з НПА,
затвердженими після 1 липня 2014 р.
Зокрема, в останньому випадку мається на
увазі галузь знань «Право» (з шифром галузі
«08») та спеціальність «Право» (з кодом спеціальності «081»), визначені Переліком галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266.
Крім того, згідно з пунктом 21 цієї постанови
можуть обіймати посади або провадити види
діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність вищої юридичної освіти,
і особи, які здобули вищу освіту за спеціальністю
«293 Міжнародне право» та ступінь вищої освіти
«магістр». Необхідність появи цього пункту була
пов’язана з тим, що спеціальність «293 Міжнародне право» належить до галузі знань «29
Міжнародні відносини», і тому раніше у випуск
ників виникали труднощі під час оформлення на
роботу на посади юридичного профілю, яка була
пов’язана із застосуванням переважно вітчизняного законодавства, оскільки багато кадровиків
не вважали освіту таких осіб вищою юридичною
через зазначення галузі знань (напрямку підготовки) «Міжнародні відносини», а не «Право».
Також зауважимо, що після ухвалення Закону № 1556 поступово припинялася підготовка
* 1 липня 2014 р. набув чинності новий Закон України «Про
вищу освіту».
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фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст». Але це аж ніяк не означає, що якщо
сьогодні до відділу кадрів звернеться особа,
у дипломі якої про вищу юридичну освіту буде
зазначено, що вона навчалася за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», то це не відповідатиме посаді, кваліфікаційними вимогами до
якої встановлена необхідність наявності рівня
«магістр». Адже в частині другій пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону № 1556 зазначено, що вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
(повна вища освіта) після набрання чинності
цим Законом прирівнюється до вищої освіти
ступеня магістра.

Професії юридичної сфери у КП
Кадровики мають знати, що під час оформлення різних документів кадрового діловодства
(штатні розписи, трудові книжки тощо) назви
професій (посад) мають відповідати КП. Серед
іншого він містить і широке коло професійних
назв робіт, які можна певною мірою віднести
до юридичних професій (таблиця 1). «Певною мірою» тому, що не завжди окремі НПА
висувають вимогу до відповідних працівників
щодо наявності лише вищої юридичної освіти
(наприклад, маються на увазі деякі посади, що
належать до професійної групи «Фахівці» (розділ 3 «Фахівці» КП)), але наявність такої освіти
може бути перевагою кандидата під час його
працевлаштування.
Зауважимо, що в деяких професійних угрупованнях КП містяться й інші професійні назви
робіт, не наведені в таблиці 1 (наприклад,
«Експерт-цитолог судовий» (код КП 2429) або
«Експерт-імунолог судовий» (код КП 2429)),
адже їх віднесення, наприклад, до «Професіоналів у галузі правознавства» досить спірне,
оскільки такі фахівці мають володіти знаннями
(і, відповідно, мати освіту) насамперед у галузі
медицини або біології, а не права.

Кадровик України
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Таблиця 1

Основні професійні назви робіт юридичної сфери у КП
Код КП

1231
1231
2419.3
2419.3
2421.1
2421.1
2421.1
2421.2
2421.2
2421.2
2421.2
2421.2
2421.2
2421.2
2422
2429
2429
2429
2429
2429
2429
2429
2429
2429
2429
2429
2429
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Професійна назва роботи
Підклас «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»
Головний юрисконсульт
Начальник юридичного відділу
Група «Професіонали державної служби»
Спеціаліст-юрисконсульт
Детектив
Група «Наукові співробітники (правознавство)»
Молодший науковий співробітник (правознавство)
Науковий співробітник (правознавство)
Науковий співробітник-консультант (правознавство)
Група «Адвокати та прокурори»
Адвокат
Консультант науковий (правознавство)
Прокурор
Прокурор-криміналіст
Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень
Юрист
Юрист-міжнародник
Підклас «Судді»
Суддя
Підклас «Інші професіонали в галузі правознавства»
Державний виконавець
Експерт
Інспектор праці (правовий)
Нотаріус
Нотаріус державний
Приватний виконавець
Приватний детектив
Радник
Слідчий
Судовий експерт
Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту
Юрисконсульт
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3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3432
3436.9
3436.9
3436.9
3436.9
3436.9
3450

Підклас «Судові секретарі, виконавці та розпорядники»
Відповідальний секретар колегії судової
Державний уповноважений
Офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)
Помічник приватного виконавця
Секретар колегії судової
Секретар судового засідання
Секретар суду
Судовий виконавець
Судовий розпорядник
Група «Інші помічники»
Помічник юриста
Помічник судді
Помічник нотаріуса державного
Помічник нотаріуса
Помічник адвоката
Підклас «Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи»
Помічник приватного детектива

Професії сфери юридичної
діяльності у НПА
Крім зазначених, КП містить «специфічні»
юридичні професії, що належать до інших
професійних угруповань: наприклад, «Професіонали в галузі правоохоронної діяльності»
(код КП 2423), «Професіонали кримінально-виконавчої служби» (код КП 2424) тощо (інспектори, оперуповноважені, слідчі тощо). Але такі
професії (посади), як правило, вводяться до
штатних розписів лише спеціальних «силових»
(правоохоронних тощо) органів (Міністерство
внутрішніх справ, Служба безпеки України
тощо) і відсутні у штатних розписах «звичайних»
підприємств. Разом з цим з представниками
цих професій кадровики підприємств також
можуть контактувати у процесі своєї роботи
(під час вирішення трудових спорів, у разі
скоєння злочинів на підприємстві тощо).
Крім того, слід зазначити, що робота на
багатьох «специфічних» посадах, а також на
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деяких посадах з таблиці 1, може регулюватися спеціальними НПА, основні положення
яких кадровикам «звичайних» підприємств
також варто знати, зокрема, щоб правильно
розрізняти представників зазначених професій.
Адже інколи відповідне поняття може означати
не лише окрему посаду, а й статус певних посадових осіб, які іноді можуть працювати на
різних посадах. Проілюструємо це на прикладі
окремих НПА:
 суддя: згідно зі статтею 52 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня
2016 р. № 1402-VIII суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та
цього Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України
та здійснює правосуддя на професійній основі.
Судді в Україні мають єдиний статус незалежно
від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді;
 прокурор: відповідно до статті 15 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня
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2014 р. № 1697-VII прокурором органу прокуратури є: Генеральний прокурор, заступники Генерального прокурора, керівники регіональної
прокуратури, керівники підрозділів Генеральної
прокуратури, прокурор місцевої прокуратури
тощо. Прокурори в Україні мають єдиний статус
незалежно від місця прокуратури в системі прокуратури України чи адміністративної посади,
яку прокурор обіймає у прокуратурі;
 слідчий: згідно з пунктом 17 частини
першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 р.
№ 4651-VI слідчий — це службова особа органу
Національної поліції, органу безпеки, органу,
що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного
бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу
детективів, підрозділу внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро України,
уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове
розслідування кримінальних правопорушень;
 адвокат: відповідно до частини першої
статті 1 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р.
№ 5076-VI адвокат — це фізична особа, яка
здійснює адвокатську діяльність на підставах
та в порядку, що передбачені цим Законом. Адвокатська діяльність — незалежна професійна
діяльність адвоката щодо здійснення захисту,
представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту;
 нотаріус: згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня
1993 р. № 3425-XII нотаріус — це уповноважена
державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній
конторі, державному нотаріальному архіві або
незалежну професійну нотаріальну діяльність,
зокрема посвідчує права, а також факти, що
мають юридичне значення, та вчиняє інші
нотаріальні дії, передбачені законом, з метою
надання їм юридичної вірогідності.
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Найпоширенішими професійними назвами
робіт, які застосовуються на «звичайних» державних і недержавних підприємствах, є голов
ний юрисконсульт, начальник юридичного відділу, юрисконсульт, спеціаліст-юрисконсульт,
юрист.

Керівники юридичних служб
Професійні назви робіт «Головний юрисконсульт» та «Начальник юридичного відділу» належать до професійної групи «Керівники». Відповідно до статті 64 Господарського кодексу
України від 16 січня 2003 р. № 436-IV підприємства самостійно визначають свою організаційну
структуру, встановлюють чисельність працівників та штатний розпис. Посада головного
юрисконсульта переважно вводиться на тих підприємствах, де працює кілька юрисконсультів,
але відповідна юридична служба організаційно
не відокремлена в один структурний підрозділ.
Якщо ж такий підрозділ є в організаційній структурі підприємства (переважно це юридичний відділ), то його керівником є начальник юридичного
відділу. У такому відділі можуть працювати не
лише один або кілька юрисконсультів, а й працівники деяких інших професійних категорій:
наприклад, оператори комп’ютерного набору,
діловоди, перекладачі тощо.
Крім цього, КП містить професійну назву
роботи «Керівник служби» з кодом КП 1229.1,
яка належить до групи 1229.1 «Керівні працівники апарату центральних органів державної
влади». Від цієї базової назви згідно з приміткою 2 додатка В до КП для внутрішнього
використання можна утворити розширену
професійну назву роботи «Керівник правової
служби». Аналогічно можна утворювати й
назви інших керівних посад, які застосовуються в системі державної служби: «Начальник
юридичного управління» з кодом КП 1229.1,
«Завідувач сектору правової роботи» з таким
же кодом КП тощо.
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Кваліфікаційна характеристика начальника
юридичного відділу міститься у Випуску 1 ДКХП,
а керівника правової служби — у Довіднику № 11.
Нагадаємо, що наказ Національного агентства
України з питань державної служби від 13 вересня
2011 р. № 11, яким затверджено згаданий Довідник, на сьогодні втратив чинність згідно з наказом Національного агентства України з питань
державної служби від 11 липня 2017 р. № 147.
Разом з тим відповідні обов’язки керівників
юридичних служб органів державної влади,
а також державних підприємств (незалежно
від виду структурного підрозділу, у вигляді
якого утворено юридичну службу) містяться в
Положенні № 1040. Зокрема, у пункті 24 цього
Положення зазначено, що керівник юридичної
служби:
 забезпечує виконання завдань, покладених на юридичну службу;
 здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємства, що належить до сфери управління органу виконавчої
влади;
 подає пропозиції керівникові органу
виконавчої влади, підприємства щодо прий
няття на роботу, переведення, звільнення
працівників юридичної служби, керівників і
працівників юридичної служби підприємства,
що належить до сфери управління органу
виконавчої влади, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.
У свою чергу згідно з пунктом 4 Положення № 1040 основним завданням юридичної
служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне
дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів
органом виконавчої влади, підприємством,
їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення
інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.
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Також у відповідних пунктах Положення
№ 1040 містяться й кваліфікаційні вимоги до
керівників юридичних служб залежно від їх
рівня і, зокрема, зазначається, що на посаду
керівника юридичної служби:
 органу виконавчої влади, юрисдикція
якого поширюється на всю територію України,
однієї або кількох областей, міста Києва або
Севастополя, його заступника призначаються
повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої
юридичної освіти не нижче магістра*, з досвідом
роботи на посадах державної служби категорії
«Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи
на керівних посадах підприємств незалежно від
форми власності не менше двох років (п. 18 Положення № 1040);
 іншого органу виконавчої влади, його
заступника призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною
мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра (спеціаліста) з досвідом
роботи на посадах державної служби категорії
«Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств незалежно від форми власності не менше одного року
(п. 18 Положення № 1040);
 підприємства призначається особа, яка
здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче
магістра (спеціаліста), з досвідом роботи за фахом
не менш як два роки (п. 21 Положення № 1040).

Юрист та юрисконсульт
Професійна назва роботи «Спеціаліст-юрисконсульт», що належить до професійного угру* Освіта особи, яка претендує на зайняття вакантної посади та
здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2
розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1556
прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
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повання «Професіонали державної служби»,
застосовується в системі державної служби.
Кваліфікаційні характеристики для різних категорій посад спеціаліста-юрисконсульта (головного, провідного, І, ІІ категорій) також містяться
у Довіднику № 11, наказ про затвердження
якого на сьогодні втратив чинність. Щодо
кваліфікаційних вимог до цієї посади, то вони
передбачені пунктом 19 Положення № 1040,
згідно з яким на посаду головного спеціаліста,
провідного спеціаліста або спеціаліста юридичної служби органу виконавчої влади призначаються повнолітні громадяни України, які
вільно володіють державною мовою та здобули
ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або
молодшого бакалавра.
Професійна назва роботи «Юрисконсульт»
застосовується, як правило, на тих підприємствах, основна сфера діяльності яких не
пов’язана з наданням юридичних послуг. Основна мета діяльності юрисконсульта — захист інтересів підприємства, на якому він працює, під
час розгляду господарських спорів у арбітражі,
судах та інших державних органах, а також в
юридичному забезпеченні ефективної роботи
свого підприємства. Кваліфікаційна характеристика юрисконсульта міститься у Випуску 1
ДКХП. У ній же встановлені й кваліфікаційні
вимоги до нього, а саме:
 провідний юрисконсульт: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією
юрисконсульта I категорії — не менше двох
років;
 юрисконсульт I категорії: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог
до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи
за професією юрисконсульта II категорії — не
менше двох років;
 юрисконсульт II категорії: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією юрисконсульта — не менше одного року;
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 юрисконсульт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без
вимог до стажу роботи.
Але згідно з останніми змінами в законодавстві про освіту, як зазначалося вище, у відповідних посадових інструкція слід зазначати: «Вища
освіта другого рівня за ступенем магістра
та спеціальністю відповідної галузі знань».
Що стосується професійної назви роботи
«Юрист», то її було внесено до КП у 2003 р. унаслідок подальшого розвитку процесів побудови
в Україні правової держави та відповідно до
міжнародних стандартів у сфері професійної
класифікації. На відміну від юрисконсульта, юрист переважно представляє інтереси у
різних судових та інших органах і консультує
з правових питань не одного клієнта (свого
роботодавця або працівників цього підприємства), а багатьох. Він може спеціалізуватися
на одній галузі права та виді юридичних послуг
або на кількох. Переважно юристи працюють
у спеціалізованих юридичних фірмах або займаються приватною юридичною практикою.
Слід зазначити, що на деяких підприємствах
на сьогодні існує тенденція вводити посади
юриста замість юрисконсульта, оскільки, на
думку окремих кадровиків, вона «престижніша». Іноді також застосовується відсутня у КП,
але запозичена з деяких іноземних професійнокласифікаційних систем назва посади «Корпоративний юрист», щоб відмежувати таку посаду
від посад юристів, які працюють у спеціалізованих юридичних фірмах. При цьому іноді також
помилково вважається, що юрисконсульти
(яких до того ж часто неправильно називають
«юристконсульти» або «юристи-консультанти»)
працюють лише в юридичних консультаціях.
У той же час кваліфікаційною характеристикою
саме юрисконсульта передбачено завдання та
обов’язки, подібні обов’язкам корпоративних
юристів у деяких з іноземних системах.
Також у 2010 р. до КП була внесена професійна
назва роботи «Юрист-міжнародник», оскільки у
зв’язку із розширенням зовнішньоекономічної

83

Підбираємо галузеві посади (професії)

діяльності підприємств, а також зарубіжних поїздок громадян поступово зростала й потреба в
юристах такої спеціалізації, яка багато років тому
використовувалася лише в державних органах та
відомствах зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного напрямків діяльності.
Кваліфікаційні характеристики юриста та
юриста-міжнародника на цей час ще не опуб
ліковані, але можливо вони з’являться в новій
редакції Випуску 1 ДКХП. Для кращого розумін-

ня різниці між юрисконсультом, юристом та
юристом-міжнародником їх основні завдання
та обов’язки наведено в таблиці 2. Що стосується кваліфікаційних вимог до таких фахівців,
то вони приблизно однакові, за винятком лише,
що юрист-міжнародник повинен мати вищу
освіту за спеціальністю «Міжнародне право»
галузі знань «Міжнародні відносини», а також
вільно володіти не лише державною, а й однією
або кількома іноземними мовами.
Таблиця 2

Основні завдання та обов’язки юрисконсульта, юриста та юриста-міжнародника
Юрисконсульт

Юрист

Юрист-міжнародник

l розробляє або бере участь у роз- l вивчає закони, нормативно-пра- l у межах компетенції бере участь в

робленні документів правового характеру;
l здійснює методичне керівництво
правовою роботою на підприємстві,
надає правову допомогу структурним
підрозділам і громадським організаціям, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей у разі відхилення
претензій;
l готує за участю інших підрозділів матеріали про розтрати, нестачі,
випуск недоброякісної продукції,
порушення екологічного та іншого
законодавства для подання їх до арбітражних, слідчих і судових органів,
здійснює облік і зберігання судових і
арбітражних справ;
l бере участь у розробленні та виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної,
фінансової та трудової дисципліни,
забезпечення зберігання власності
підприємства;
l вивчає, аналізує та узагальнює
результати розгляду претензій судових і арбітражних справ, а також
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вові акти, міжнародні договори та
застосовує їх на практиці;
l бере участь у межах компетенції
в розробці проектів окремих нормативно-правових актів;
l консультує осіб, які звернулися
до фірми, про відповідні послуги
юридичного характеру та умови їх
надання;
l надає комплекс юридичних послуг клієнтам фірми та представляє
їх інтереси на підставі укладеного
договору;
l визначає перелік необхідних документів для надання юридичних
послуг клієнту, в разі потреби допомагає клієнтам в отриманні таких
документів;
l веде ділове спілкування та листування з клієнтами юридичної
фірми, партнерами, відповідними
державними, судовими, правоохоронними органами;
l організує та проводить переговори в інтересах фірми або її клієнтів
з третіми особами;

організації правового забезпечення
діяльності підприємства за своєю
спеціалізацією;
l виконує пошук потрібної інформації; вибирає достовірні джерела
й канали отримання інформації;
l проводить дослідження за напрямком своєї роботи для вирішення практичних завдань діяльності
підприємства;
l вивчає та аналізує міжнародноправові акти, правовідносини, що є
об’єктами професійної діяльності,
відповідну юридичну практику;
l збирає та аналізує нормативну й
відповідну фактичну інформацію
з питань діяльності державних органів у сфері міжнародного права,
відповідних двосторонніх і багатосторонніх зв’язків;
l вивчає й аналізує цивільно-правові відносини з окремими іноземними фізичними та юридичними
особами;
l в межах компетенції оцінює результати, у тому числі виконує правовий
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Юрисконсульт
вивчає практику укладення та виконання договорів з метою розроблення
відповідних пропозицій для усунення
виявлених недоліків і поліпшення
господарсько-фінансової діяльності
підприємства;
l відповідно до заданого порядку
оформлює матеріали щодо притягнення працівників до дисциплінарної
та матеріальної відповідальності;
l бере участь у роботі з укладення
господарських договорів, підготовки
висновків про їх юридичну обґрунтованість, розробленні умов колективних договорів, а також розгляді питань
про дебіторську та кредиторську заборгованість;
l контролює своєчасність подання
довідок, розрахунків, пояснень та
інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії;
l готує разом з іншими підрозділами
пропозиції про зміну чинних або відміну тих наказів та інших нормативних
актів, які були видані на підприємстві;
l веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства та нормативних актів, застосовуючи технічні
засоби, а також облік чинного законодавства та інших нормативних актів;
l бере участь у підготовці висновків
щодо правових питань, які виникають
у діяльності підприємства, проектів
нормативних актів, які надходять на
відгук, а також у розробленні пропозицій для удосконалення діяльності
підприємства;
l проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб
підприємства з нормативними актами,
які стосуються їх діяльності;
l дає довідки й консультації працівникам підприємства щодо чинного
законодавства, надає допомогу в
оформленні документів і актів правового характеру

№ 5 (136) травень 2018

Юрист

Юрист-міжнародник

l здійснює відповідну роботу для за- аналіз, реалізації політичної, торго-

безпечення додержання законності в
діяльності юридичної фірми та захист
її правових інтересів;
l здійснює правову експертизу наказів, інструкцій, положень та інших
документів юридичної фірми, за необхідності візує їх, а також бере участь
у їх підготовці;
l готує юридичні довідки та висновки
з питань діяльності фірми;
l у межах компетенції (за дорученням) представляє інтереси юридичної
фірми в усіх органах державної влади,
місцевого самоврядування, судах усіх
інстанцій;
l забезпечує необхідний режим конфіденційності інформації про фірму
та її клієнтів;
l здійснює моніторинг законодавства, за необхідності створює й веде
відповідний банк даних, повідомляє
клієнтів фірми (за необхідності і директора фірми, партнерів) про зміни
в законодавстві, які стосуються їх
діяльності, а також про проекти НПА
з відповідних питань, які публікуються
для громадського обговорення;
l регулярно ознайомлюється з відповідними правовими системами та
базами даних, періодичними виданнями з юридичної тематики, готує аналітичні статті, доповіді, бере участь у
презентаціях юридичної фірми тощо;
l веде в суді у встановленому порядку справи клієнта як позивач чи
відповідач;
l вивчає, аналізує та узагальнює результати розгляду претензій судових
і арбітражних справ, а також вивчає
практику укладення й виконання договорів, створює архіви судових і арбітражних справ

вельно-економічної співпраці держав, окремих підприємств, установ,
організацій;
l тлумачить у межах компетенції та
застосовує закони й інші нормативні
акти; юридично правильно кваліфікує
факти та обставини;
l використовує узагальнені знання з
міжнародного права під час вирішення
теоретичних і практичних питань міжнародних відносин;
l у межах компетенції сприяє імплементації норм міжнародного права в
національне законодавство;
l визначає митний режим, що діє
між різними державами або в рамках
окремих міжнародних організацій;
l аналізує та вирішує юридичні проблеми у сфері цивільно-правових і
цивільно-процесуальних відносин,
складає проекти відповідних договорів, основних процесуальних
документів, здійснює відповідні процесуальні дії;
l складає та оформляє різні юридичні документи, надає кваліфіковані
юридичні висновки та консультації
з відповідних питань міжнародного
(зарубіжного) права;
l представляє інтереси підприємства
(інших клієнтів) у відповідних національних, зарубіжних та міжнародних
органах;
l у межах компетенції бере участь у
розробці та здійсненні заходів правового характеру, спрямованих на
забезпечення дотримання норм міжнародного права;
— організовує надання відповідних
послуг юридичного характеру клієнтам підприємства;
l за необхідності надає послуги професійного перекладу з іноземних мов
відповідних матеріалів юридичного
характеру
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Євгеній Губа,

бухгалтер-експерт

Програми подання звіту

за формою № 1-ПВ (місячна)
«Звіт із праці»

На жаль, на сьогодні ще не всі звіти можна подати засобами електронного
зв’язку з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) відповідальних осіб підприємства згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису. Це зручно завдяки економії часу
працівника підприємства та контролюючого органу, відсутності так званих
«особистих контактів», до того ж в одній програмі зберігаються звіти за різний період і з ними зручно працювати. Переваг більше, ніж недоліків (якщо
вони взагалі є!). Та незважаючи на це, здається, що приймати звіти на паперових носіях деяким контролюючим органам все ж вигідно до цього часу.
Утім, це не стосується форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці», яку вже давно
можна подавати в електронному вигляді. Тож детально розглянемо декілька
програм для подання цього звіту

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796);
 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);
 податок з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО).
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Показники форми № 1-ПВ
(місячна): головне
Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» (далі —
звіт) затверджена наказом Державної служби
статистики України від 10 червня 2016 р. № 90.
На сьогоднішній день вона заповнюється з
урахуванням норм Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,
затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 26 жовтня 2009 р.
№ 403, та роз’яснення Державної служби статистики України щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) «Звіт із праці» від 13 липня 2016 р.
№ 17.4-12/4.
Визначення показників звіту здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2
та 1.3 Інструкції № 286 та Інструкції № 5.
Звісно, джерелами інформації для показників
таблиць звіту є первинні облікові документи,
документи бухгалтерського обліку й фінансової звітності та інші документи, передбачені нормами чинного законодавства, але й

сама форма вже містить відповідні підказки.
Утім, нагадаємо все ж, що саме потрібно
наводити навпроти того чи іншого показника
(таблиця).
Функція подання звіту шляхом застосування
відомих широкому колу споживачів програм
для подання звітності на сьогоднішній день
реалізована повністю. Наприклад, у цій статті
розглянемо програму iFin.

Програма iFin
Для подання звіту за допомогою програми iFin
спочатку необхідно зайти на головну сторінку
офіційного сайту — https://www.ifin.ua/ . Після
цього у правому верхньому куті натискаємо
на вкладку «Вхід у систему». Далі у відповідних полях вводимо логін (електронна пошта)
і пароль та натискаємо на кнопку «Увійти»
(рисунок 1).
Після виконаних дій потрапляємо на голов
ну сторінку підприємства в програмі iFin і в
лівому верхньому куті натискаємо на вкладку
«Створити звіт». Висвітиться вікно «Оберіть
Рисунок 1
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Показники таблиць форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та їх заповнення

Розділ I.
Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
Код
Назва
Інформація, що наводиться за
рядка показника
показником
1
2
3
1020 Фонд оплати Сума нарахованого фонду оплати
праці (тис. грн, з одним десятковим
праці усіх
працівників знаком) усіх працівників відповідно
до Інструкції № 5. Зокрема:
l штатних працівників (рядок
1070);
l тих, що працюють за сумісництвом;
l осіб, які виконують роботи за
цивільно-правовими договорами;
l учнів та студентів, які проходять
виробниче навчання та виробничу
практику на підприємстві;
l інших категорій працівників,
яким здійснювалися нарахування
з фонду оплати праці у звітному
періоді, зокрема тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду
за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (крім допомоги,
що надається за рахунок фондів
державного соціального страхування), працівників, призваних на
військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період, а також звільнених.
Цей рядок також містить дані про
суми нарахувань за дні відпусток,
що припадають на звітний місяць.
Примітка. Рядок 1020 > або = рядок
1070
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Код
рядка
4
2010

Розділ II.
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування на 1 число місяця, наступного після
звітного періоду
Назва
Інформація, що наводиться за
показника
показником
5
6
Сума забор- Суму не виплаченої працівнигованості
кам заробітної плати (тис. грн,
з виплати
з одним десятковим знаком),
строк виплати якої минув до
заробітної
кінця звітного періоду.
плати
Приклад: у звіті за грудень (період: січень – грудень) містяться
дані на 1 січня наступного року
про суму повністю або частково
не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за
січень – листопад звітного року
та попередні роки. Тобто цей
рядок не містить інформації про
поточну заборгованість.
Примітка. Рядок 2010 > або =
рядок 2020. Рядок 2010 – рядок
2010 попереднього звіту < або =
(рядок 1020 – рядок 1030) попереднього звіту
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1
2
1030 Сума ПДФО,
що відрахована з
фонду оплати праці усіх
працівників
(крім тимчасової непрацездатності)

3
Сума ПДФО (тис. грн, з одним
десятковим знаком) із фонду оплати праці усіх працівників (рядок
1020). Причому без перерахунків
за попередній рік

4
2020

Примітка. Рядок 1030 < рядок 1020

5
Сума заборгованості
з виплати
заробітної
плати, утворена у попередні роки

6
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (тис. грн, з
одним десятковим знаком) за
попередні роки. Сума виокремлюється із суми рядка 2010.
Приклад: у звіті за січень містяться дані на 1 лютого, які
дорівнюють сумі в рядку 2010,
оскільки строк виплати заробітної плати за січень ще не настав.
У наступних періодах рядок 2020
містить вже суму, зменшену на
виплати у відповідному місяці звітного періоду в рахунок
погашення заборгованості за
попередні роки.
Примітка. Рядок 2020 = рядок
2010 (у звіті за січень)

1040 Середньо
облікова
кількість
штатних працівників

Середньооблікова кількість штатних працівників (осіб, у цілих числах), крім тих, які перебувають у
відпустках у зв’язку з вагітністю
та пологами або для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до пункту 3.2 Інструкції № 286, а також
призваних на військову службу за
призовом під час мобілізації, на
особливий період
Кількість фактично відпрацьованих
1060 Кількість
відпрацьова- штатними працівниками людиногодин (у цілих числах), зокрема у
ного робовихідні (за графіком), святкові та
чого часу
неробочі дні, період службових відштатними
ряджень, на надурочних роботах,
працівниа також час роботи надомників та
ками
тих, які працюють за сумісництвом
на тому самому підприємстві, де й
основне місце роботи (в повному
обсязі)
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2030

Кількість
працівників,
яким своєчасно не
виплачено
заробітну
плату

Кількість усіх працівників (осіб,
у цілих числах), у т. ч. штатних
працівників, тих, які працюють за
сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених
працівників, яким не виплачено
заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного
періоду

2040

Сума заборгованості
з виплат
працівникам
у зв’язку з
тимчасовою
непраце
здатністю,
включаючи
оплату перших п’яти
днів

Сума заборгованості з виплат
працівникам (тис. грн, з одним
десятковим знаком) у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності як за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України,
так і за рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності, з
урахуванням непрацездатності,
пов’язаної з нещасним випадком
на виробництві або професійним
захворюванням
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1
2
3
1070 Фонд оплати Сума фонду оплати праці (тис. грн, з
праці штатних одним десятковим знаком) штатних
працівників
працівників (які відображені в рядку
1040). Сума виокремлюється із суми
рядка 1020.

4
2050

Увага! Дані рядка 1070 можуть бути
меншими за фонд оплати праці усіх
працівників (рядок 1020) на суму
нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості
штатних працівників

2060

2070

90

5
Сума заборгованості
з виплати
заробітної
плати, яка
фінансується
за рахунок
бюджетних
коштів

6
Сума заборгованості з виплати
заробітної плати (тис. грн, з одним
десятковим знаком), яка фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та
своєчасно не виплаченої працівникам. Сума виокремлюється із суми
рядка 2010.
Цей рядок також містить дані про
заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів
державного бюджету у вигляді
компенсаційних виплат працівникам, передбачених Законом № 796.

Примітка. Рядок 2050 < або = рядок
2010. Рядок 2050 > або = рядок
2060 + рядок 2070
Сума забор- Сума заборгованості із виплати
заробітної плати (тис. грн, з одним
гованості
десятковим знаком), яка фінансуз виплати
ється за рахунок коштів місцевих
заробітної
бюджетів. Сума виокремлюється
плати, яка
фінансується із суми рядка 2050
за рахунок
коштів місцевих бюджетів
Сума забор- Сума заборгованості з виплати компенсацій працівникам,
гованості
які постраждали внаслідок
з компенЧорнобильської катастрофи, що
саційних
виплат пра- здійснюються за рахунок державцівникам, які ного бюджету і належать до фонду
постраждали оплати праці (тис. грн, з одним
десятковим знаком), зокрема наравнаслідок
Чорнобиль хування, здійснені відповідно до
ської катас Закону № 796, а саме: доплату
до заробітку особам, які працютрофи
ють на територіях радіоактивного
забруднення, оплату додаткової
відпустки (14 робочих днів) та різниці між попереднім заробітком і
заробітком на новій роботі в разі
переведення у зв’язку зі станом
здоров’я на нижчеоплачувану
роботу. Сума виокремлюється із
суми рядка 2050
Кадровик України
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Рисунок 2

звіт» (рисунок 2), в якому зліва натискаємо
на поле «в Службу статистики», а на верхній
панелі навігації цього вікна обираємо підрозділ
«Статистика праці», відповідний рік та місяць:

«2018» та «квітень». Програма запропонує
форму звіту, яку потрібно відкрити шляхом
натискання на неї.
Отримаємо:
Рисунок 3
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Рисунок 4

Далі алгоритм дій буде таким:
 крок 1: після того як з’явиться відкрита
форма звіту (рисунок 3), внизу у правій частині
натискаємо «Зберегти». Звіт, з яким ми працюємо й заповнюємо, надалі доступний на головній
сторінці підприємства в програмі iFin (рисунок 4);

 крок 2: знову відкриваємо вже збережений
звіт та заповнюємо його. До речі, у формі звіту
загальна інформація відображається автоматично
під час його створення за даними, які містяться
в програмі iFin (головна сторінка підприємства
в програмі iFin → «Налаштування») (рисунок 5).
Рисунок 5
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Рисунок 6

Звертаємо увагу, що автоматично запов
нюються у звіті під час його створення (див.
рисунки 3, 6 і 7):
 ідентифікаційний код ЄДРПОУ;
 назва звітного місяця;

 дані про респондента (в саме: найменування підприємства, його юридична та фактична адреса);
 П. І. Б. навпроти рядка «Місце підпису
керівника (власника) та/або особи, відповіРисунок 7
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Рисунок 8

дальної за достовірність наданої інформації»,
номер телефону та електронна пошта;
 поля, введені розробником для внесення
додаткової інформації про звіт (вони помічені
у звіті однією зірочкою «*»).

Залишилося вручну зазначити назву місяця,
наступного після звітного періоду, в розділі II
звіту (в даному випадку «1 травня 2018 року»)
та внести показники таблиць двох розділів
звіту в програмі iFin (таблиця). Заповнивши
Рисунок 9
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Рисунок 10

звіт (рисунок 8 та 9) внизу у правій частині натискаємо на кнопку «Зберегти». Звіт (в
даному випадку за квітень 2018 р.) готовий
(рисунок 10).
Біля звіту розташована панель навігації, за
допомогою якої його можна редагувати, перевірити на наявність помилок та неточностей
(арифметичний контроль (див. примітки в
таблиці) проводиться переважно автоматично,
і в разі невідповідності користувачу буде вказано про помилковість звіту і певних рядків),
виконати певні дії (зберегти в xml-форматі,
видалити, копіювати, друкувати в pdf-форматі).
Якщо звіт не містить помилок, на цій
же панелі навігації натискаємо на кнопку
«Відправити», після чого автоматично підписаний звіт буде надіслано до Державної служби
статистики. Перевірка статусу звіту та наявності
квитанцій здійснюється шляхом періодичного
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натискання на коло зі стрілкою під функцією
«Статус/Квитанції» панелі навігації до тих пір,
поки не з’явиться статус «Звіт успішно зданий». Клікнувши на нього висвітиться поле
«Квитанція» з назвою поданого звіту, результатом обробки («Прийнято пакет») та можливістю
роздрукування квитанції у pdf-форматі.
Також програма iFin дає можливість імпортувати створений за допомогою іншої програми
звіт у xml-форматі з ПК, скориставшись полем
«Імпорт звітів», розташованим у лівому куті
головної сторінки підприємства (рисунок 10).
Зверніть увагу, що поле «Номер структурного підрозділу» повинно також бути заповненим.
Для підприємств, що не мають структурних
підрозділів, значення цього поля завжди має
дорівнювати 1.
Продовження в наступному номері
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Зразок
Інструкції з охорони праці в установі (організації)*
1. Загальні вимоги безпеки
1.1. На працівника можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі фактори (підвищене значення напруги в
електричному ланцюзі; підвищений рівень електромагнітних випромінювань; недостатня освітленість робочої зони;
фізичні перевантаження; нервово-психічні перевантаження тощо).
1.2. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про будь-яку ситуацію, що загрожує життю та здоров’ю
людей, про кожний нещасний випадок, що стався в установі, про погіршення стану свого здоров’я, у тому числі про
прояв ознак гострого захворювання.
1.3. Працівнику слід:
— залишати верхній одяг, головний убір, особисті речі в гардеробній;
— не вживати їжу на робочому місці.
1.4. Під час експлуатації персональних комп’ютерів та іншої офісної техніки дотримуватися вимог безпеки, зазначених у цій інструкції.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком роботи працівник повинен підготувати робоче місце для безпечної роботи та перевірити:
— справність розетки, кабелю (шнура) електроживлення, відео- та звуковідтворювальної техніки та іншого обладнання;
— наявність і справність пристосувань, інвентаря (розставити зручно й безпечно);
— налаштування вимикачів, справність блокувальних пристроїв, приладів автоматики та сигналізації.
2.2. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентаря, електропроводки та інші неполадки повідомити своєму
безпосередньому керівнику та приступити до роботи лише після їх усунення.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Працівник повинен виконувати лише ту роботу, за якою пройшов навчання, інструктаж з охорони праці та до
якої допущений фахівцем, відповідальним за безпечне виконання робіт.
3.2. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам.
3.3. Застосовувати необхідне для безпечної роботи справне устаткування, інструменти (використовувати їх лише
для тих робіт, для яких вони призначені).
3.4. Дотримуватися правил переміщення в приміщенні та на території організації (користуватися лише встановленими проходами).
3.5. Утримувати робоче місце в чистоті та своєчасно його прибирати.
3.6. Не захаращувати робоче місце, проходи до нього, проходи між офісною технікою, шляхи евакуації та інші проходи.
3.7. Під час роботи з використанням різного виду обладнання:
— дотримуватися вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації заводів-виготовлювачів обладнання;
— використовувати обладнання лише для робіт, передбачених інструкцією з їх експлуатації;
— вмикати та вимикати обладнання сухими руками;
— не торкатися відкритих і неогороджених струмоведучих частин обладнання, оголених і з пошкодженою ізоляцією
проводів;
* Зразок оформлення титульної, першої та останньої сторінки інструкції див. у додатках до Положення про розробку інструкцій
з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 січня 1998 р. № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 р. № 526).
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— очищати використовуване обладнання лише після його вимкнення.
3.8. Під час роботи кавоварки:
— стежити за рівнем та температурою води, що використовується для приготування напою. Якщо вона не досягає
заданого рівня, припинити подачу кави до тих пір, поки вода не нагріється до 100 °С;
— у разі заповнення фільтра порцією свіжомеленої кави стежити, щоб порошок не потрапив на кромку тримача в
разі закріплення рукоятки, що швидко знімається, в корпусі кавоварки. Перед тим як вставити фільтр у пристрій подачі,
очистити серветкою край фільтра для видалення залишків кави. Після кожної операції протирати трубку подачі пари
вологою ганчіркою.
3.9. Під час користування мікрохвильовою піччю:
— ставити (виймати) продукти в мікрохвильову піч лише після відповідного сигналу (звукового, світлового) про її
готовність до роботи. Якщо апарат не вмикається (продукти не нагріваються), перевірити запобіжник, щільніше притиснути дверцята і, за необхідності, підігнути язичок замка, що натискає на мікровимикач в клямці. Теплову обробку
продуктів провадити в посуді, призначеному для цих цілей;
— під час приготування або розігрівання їжі, що міститься в посуді з пластика, паперу або інших займистих матеріалів, вести постійне спостереження за мікрохвильовою піччю. Якщо спостерігається дим, то при замкнених дверцятах
робочої камери відключити апарат від джерела живлення;
— не користуватися мікрохвильовою піччю у разі ушкодження дверних ущільнювачів і прилеглих частин, механічного
пошкодження кутів дверцят, екрана чи скла, самостійно не ремонтувати апарат, не використовувати фольгу, металевий
посуд або посуд з металевим покриттям. Відкривати дверцята робочої камери після відключення нагріву.
3.10. Під час використання електрообладнання:
— не переносити (пересувати) увімкнене в електричну мережу нестаціонарне обладнання;
— не залишати без нагляду обладнання, що працює, не допускати до його експлуатації ненавчених і сторонніх осіб;
— за наявності напруги (б’є струмом) на корпусі обладнання, у разі виникнення стороннього шуму, запаху палаючої
ізоляції, мимовільної зупинки або неправильної дії механізмів і елементів устаткування зупинити (вимкнути) його та відключити від електричної мережі. Повідомити про це безпосереднього керівника та до усунення несправності не вмикати.
4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
4.1. У разі виникнення аварійних ситуацій або несправності обладнання:
— вимкнути та від’єднати його від електричної мережі (у разі загоряння використовувати для гасіння вуглекислотні
вогнегасники);
— повідомити про небезпеку оточуючих людей та доповісти безпосередньому керівникові про те, що сталося, й
діяти відповідно до плану ліквідації аварій.
4.2. Потерпілому в разі травмування, отруєння та раптового захворювання має бути надана перша (долікарська)
допомога і, за необхідності, організована його доставка до закладу охорони здоров’я.
5. Вимоги безпеки після закінчення роботи
5.1. Після закінчення роботи працівник зобов’язаний:
— вимкнути та знеструмити обладнання;
— прибрати робочий інвентар та навести порядок на своєму робочому місці;
— оглянути робоче приміщення, зачинити вікна, вимкнути освітлення;
— зачинити приміщення.
5.2. Не проводити прибирання сміття, відходів безпосередньо руками, використовувати для цих цілей щітки, совки
та інші пристосування.
5.3. Про недоліки, виявлені на робочому місці після закінчення робочого дня, слід поінформувати безпосереднього
керівника.
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Вебінар
На актуальні запитання учасників вебінару відповідає лектор

Тетяна Заглада,

консультант журналу «Кадровик України»

«Гарячі» нюанси

оформлення неповного
робочого часу

Працівник був прийнятий на роботу з неповним робочим тижнем — з графіком роботи три робочих дні на тиждень. Через деякий час виникла необхідність протягом місяця залучити його до
роботи більшої тривалості, а саме чотири робочих дні на тиждень.
Працівник не проти такого графіка. Як правильно оформити такі
зміни та чи вважатиметься ця робота надурочною?
Визначення поняття «надурочні роботи» міститься у статті 62 КЗпП, у якій
вказано, що надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП). Оплата праці
надурочних робіт регулюється статтею 106
КЗпП. Водночас частина перша статті 56 КЗпП
передбачає оформлення неповного робочого
часу як під час прийняття на роботу, так і згодом.
Тож під час укладення трудового договору з
працівником у наказі було визначено конкретну норму робочих годин та режим роботи,
відповідно до якого він зобов’язаний виконувати свої обов’язки.
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Слід згадати й норму статті 32 КЗпП, якою
передбачено, що зміна режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу
є зміною істотних умов праці. А тому якщо ініціатива щодо зміни істотних умов праці належить
роботодавцю, працівник має бути повідомлений
про це не пізніше ніж за два місяці.
У ситуації, описаній у запитанні, для оптимізації процесу документального оформлення змін
можна порадити таке. Враховуючи, що працівник
не проти зазначених змін, можна запропонувати
йому написати заяву про встановлення йому
нового режиму, але вже із чотирма робочими
днями на тиждень, що також є неповним робочим
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часом відповідно до статті 56 КЗпП. Зауважимо,
що ця стаття не містить обмежень щодо кількості
разів встановлення або скасування неповного
робочого часу. Заява може бути такого змісту:
«Прошу встановити мені роботу з неповним
робочим тижнем із режимом роботи: робочі
дні — понеділок, вівторок, середа, четвер з 9:00
до 18:00 (8 робочих годин на день), вихідні дні —
п’ятниця, субота, неділя». Заява засвідчить про

факт ініціативи працівника, тобто застосовувати
пряму норму статті 32 КЗпП, а саме попередження за два місяці, не буде необхідності. На
підставі заяви роботодавець видає наказ про
встановлення працівнику неповного робочого
тижня із чотирма робочими днями на тиждень.
Отже, кількість відпрацьованого робочого
часу буде в обумовлених сторонами межах і не
вважатиметься надурочними годинами.

Чи можна прийняти на роботу директора товариства з непов
ним робочим часом?

З директором підприємства, якщо він
не є його власником, зазвичай оформлюються трудові відносини. А отже,
на директора підприємства розповсюджуються всі права та обов’язки, визначені трудовим
законодавством. Разом з тим необхідно наголосити на деякій специфіці оформлення процедури встановлення неповного робочого
часу керівнику підприємства.
Відповідно до частини третьої статті 65
Господарського кодексу України від 16 січня
2003 р. № 436-IV для керівництва господарською діяльністю підприємства власник
(власники) безпосередньо або через упов
новажені органи чи наглядова рада такого
підприємства (в разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є
підзвітним власнику, його уповноваженому
органу чи наглядовій раді. Посадові обов’язки
керівника визначаються статутом підприємства. На підставі рішення загальних зборів про
призначення директора, яке оформляється
протоколом зборів, з ним укладається трудовий договір (контракт) та видається наказ
про прийняття особи на роботу. Саме в цих
документах визначаються строк наймання,
права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення,
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умови звільнення його з посади, інші умови
наймання за погодженням сторін*. Отже, якщо
умови неповного робочого часу були передбачені під час прийняття на роботу, це чітко
має фіксуватися в зазначених документах.
Слід враховувати той факт, що через відсутність на роботі керівника можуть виникати певні труднощі, такі як неможливість
вчиняти певні юридичні дії (підписувати
договори, звіти, інші розпорядчі документи,
первинні облікові документи, здійснювати платежі тощо). Для запобігання таким
ускладненням необхідно чітко визначити
можливість перерозподілу повноважень
між посадовими особами підприємства.
Перерозподіл повноважень та надання права
підпису певних документів іншим посадовим
особам підприємства також оформлюється
наказом. Якщо ж установчими документами
не передбачено право керівника доручати
іншим особам виконання своїх обов’язків або
прямо встановлено, що для цього необхідна
згода вищого органу (загальні збори, наглядова рада), має бути оформлене рішення
відповідного органу.
* Щодо укладення трудових відносин з директором підприємства див. журнал «Кадровик України» № 5/2017, с. 40.
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Жінка працює прибиральником виробничих приміщень через
день по шість годин. Якої тривалості їй надається щорічна відпустка?
Відповідно до частини третьої статті 56 КЗпП робота на умовах непов
ного робочого часу не тягне за
собою будь-яких обмежень обсягу трудових
прав працівників. Отже, якщо загальноприйнята кількість днів щорічної основної відпустки на підприємстві становить 24 календарних дні, то працівниця, яка працює
неповний робочий час, має право саме на
таку кількість календарних днів щорічної
основної відпустки.

Водночас слід зауважити, що частиною другою цієї ж статті передбачено, що оплата праці
в разі неповного робочого часу провадиться
пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку. Отже, факт оплати праці пропор
ційно відпрацьованому часу вплине на розмір
нарахувань заробітної плати за час відпустки*.
* Детальніше про надання відпусток працівникам, які працюють
з неповним робочим часом, див. журнал «Кадровик України»
№ 4/2018, с. 93.

Вебінар «Гарячі» нюанси оформлення неповного робочого часу» відбувся 22 березня 2018 р.
Запис вебінару можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=sOERXwGwVFw
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ПЕРСОНАЛ
102 Специфіка сфери
109 Досвід спеціалістів

специфіка сфери

Дистанційна робота та
гнучкий графік без

втрати якості
командної взаємодії

Олександр Сударкін,

бізнес-тренер, викладач бізнес-школи МІМ-Київ

Д

истанційна робота набирає обертів у
всьому світі. Україна не відстає: за підрахунками сервісу Freelancehunt, у 2017 р.
утричі зросла кількість співробітників, які
зареєструвалися на цьому ресурсі. Загалом майже
200 тис. осіб вже готові працювати таким чином.
І це лише фрілансери, які працюють самі на себе.
А скільки компаній переводять своїх співробітників
з роботи у власному офісі з фіксованим графіком
на роботу у віддаленому режимі?
Ще на початку 2016 р. на ресурсі ITC.ua писали,
що «згідно з результатами дослідження, проведеного сервісом «Бітрікс24» спільно з компанією
GfK Ukraine, у найближчі два роки Україна чекає
стрімкого зростання дистанційної зайнятості.
Очікується, що до 2017 р. понад 10 % офісних
співробітників України працюватимуть віддалено.
Завдяки віртуальним робочим місцям роботодавці
через два роки зможуть заощадити близько 3 млрд
гривень на рік».
Безумовно, не всіх співробітників можна перевести на віддалену роботу. Якісь види роботи
не має значення, де виконувати, а якісь можна
виконати лише всередині власне бізнесу. Якщо
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основним робочим місцем співробітника є його
комп’ютер, таке робоче місце легше перенести на
віддалений режим. Звичайно, магазини та аптеки, виробничі лінії та поля із садами ще багато
років потребуватимуть живих робочих рук. Але
тенденція, безумовно, існує, тож пропоную в ній
розібратися.
Які чинники впливають на такий інтерес бізнесу
до роботи своїх співробітників поза офісними стінами? Перше, що спадає на думку, це можливість
скоротити видатковий рядок бюджету. Фінансові
розрахунки, як це часто буває, є драйвером змін.
Економія на оренді квадратних метрів офісних
площ — вагомий фактор для керівника компанії
прийняти рішення на кшталт «хто може працювати
вдома — працює вдома». Розумна економія справді
є можливістю вижити в непростій конкурентній
боротьбі. І будь-які зміни, які допоможуть скоротити витрати, розглядаються бізнесом передусім.
Другою причиною підвищеного інтересу до
можливості запуску віддалених робочих місць,
особливо у великих містах, є оптимізація витрат
часу співробітників і зниження частоти запізнень на
роботу. Часто працівнику компанії, щоб дістатися
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від свого місця проживання до центру, скажімо,
Баланс робочого навантаження та особистого
Києва, доводиться витрачати мінімум годину-пів- життя за останні 10 років став одним з питань, які
тори в транспорті з пересадками, в натовпі таких впливають як на мотивацію співробітників, так і
же заручників робочого графіка. У результаті на імідж роботодавця. Компанії, які вимагають
людина розпочинає робочий день в офісі неза- беззаперечної присутності на робочому місці, не
доволеною й стомленою. Протягом року сотні пов’язуючи таку присутність зі зростанням продукгодин люди проводять у транспорті, причому цей тивності або робочими результатами, стикаються
час не назвеш продуктивним: він і не робочий, з проблемами під час підбору персоналу. Адже
і не особистий, і не призначений для відпочинку. можливості обирати місце роботи розширюються,
Враховуючи, що робота все більше зосереджується а отже, і потенційні працівники враховують не
у великих містах, працівникам компаній дово- лише вимоги, що висуваються компанією до їх
диться вибирати: або переїжджати за роботою кваліфікації, а й очікують розумного ставлення
та орендувати житло поблизу, щоб не витрачати до себе, своєї праці та часу.
кілька годин на поїздки, або залишатися у своїй
Особливо на це звертають увагу представники
оселі, але в такому разі роботу вибирати вже не так званого покоління Y (мілленіали, або покоління Y (покоління «ігрек») —
доводиться.
Компанії докладають
покоління людей, наробагато зусиль для виріджених після 1981 р.,
шення проблеми швидзустріло нове тисячоліття
Потенційні працівники врахову
кого та надійного перев юному віці, що харакють не лише вимоги, що висува
міщення співробітників з
теризується насамперед
ються компанією до їх кваліфіка
дому на роботу й назад.
глибокою залученістю в
ції, а й очікують розумного
Хтось оплачує проїзд, хтось
цифрові технології). На
ставлення до себе, своєї праці
купує автобуси, хтось обладумку багатьох дослідта часу
штовує місця для паркуників, вони відрізняються
вання автомобілів співроособливою нетерпимісбітників. Деякі компанії,
тю до безглуздих робочих
піклуючись про здоров’я
вимог, непотрібних витрат
персоналу, створюють велосипедні парковки, часу і відмовляються виконувати роботу, сенс якої
рекомендуючи переходити на мускульний тран- їм не дуже зрозумілий. А з урахуванням того, що
спорт. На жаль, клімат в Україні не дуже сприяє зараз саме на людей цього покоління роботодавці
поїздкам на велосипедах. Все-таки зима в Європі покладають значні надії, їх переваги як мінімум
в середньому м’якша, а рельєф зазвичай більш доводиться враховувати.
рівний, що й допомагає, наприклад, голландцям
Інфраструктура підтримки бізнесу, помітивши
майже все життя їздити на велосипеді на роботу виникнення попиту, почала активно пропонувати
та у справах. Дистанційна робота дає змогу вирі- додаткові можливості для організації віддаленої
шити питання з прибуттям на роботу вчасно та без роботи. Спочатку це було помітно по переходу
зусиль — для цього достатньо переважно зайти співробітників з десктопів на ноутбуки, потім
до сусідньої кімнати та увімкнути комп’ютер. Або з’явилися можливості зберігати документи віддоїхати до найближчого коворкінгу, і ось — ви далено, підтяглися протоколи безпеки даних,
вже працюєте.
розширилися інтернет-канали.
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Ще 3-5 років тому єдиною можливістю працювати віддалено була власна кухня або окрема
кімната в квартирі або будинку. Тепер же майже в
будь-якому районі міста є коворкінг або антикафе.
Там можна підключитися до інтернету, надрукувати кілька сторінок документів за необхідності,
орендувати кімнату для переговорів, а у вартість
часу входять навіть гарячі напої. Такі можливості
часто з лишком перекривають очікування співробітника від робочого місця і мають низку переваг
порівняно з власною кухнею.
Отже, можливості для переведення частини
співробітників на віддалені робочі місця є. Якими ж
аргументами оперують прихильники переведення
працівників або навіть команд на режим роботи
за межами офісу?

Аргументи «за»
Бюджети, які можна заощадити, включають кілька
складових. Передусім це зекономлені витрати на
оренду. Більше людей працює вдома — менше
робочих місць можна залишити в офісі. Також
знижуються витрати на прибирання приміщень,
закупівлю чаю, кави та цукру, мийних засобів,
охорону та інші супутні витрати. Співробітники,
які не витрачають частину зарплати на поїздку
кожного дня на роботу і з роботи, зазвичай погоджуються на трохи меншу ставку — а це також економія. Якщо під рукою немає офісного принтера,
непотрібні роздруківки не робляться, а пакети на
домашній інтернет коштують зазвичай дешевше
аналогічного офісного.
У співробітників, які можуть гнучко планувати
свій графік, прив’язуючись до виконання цілей,
з’являється додаткова мотивація. Якщо тобі не
потрібно щоразу відпрошуватися з роботи через
якусь дрібницю, це сприймається як підвищена довіра. А її хочеться виправдати, якщо вже компанія довіряє тобі самому планувати власний робочий день.
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До того ж, виїжджаючи з дому о 7 ранку, щоб
завезти по дорозі дитину в школу, та повертаючись
о 7-8 вечора, часу для себе майже не залишається.
Адже час, витрачений на дорогу, справедливо не
вважається робочим. Однак масу домашніх справ
доводиться робити або рано-вранці, або майже
вночі. Якщо казати про мотивацію співробітника,
який тільки й мріє, як би відпроситися додому раніше, щоб встигнути переробити домашні
справи, — то це ще один важливий фактор, що
стимулює переходити на віддалену роботу. А так
протягом дня працівник може зробити ті дрібниці,
на які завжди не вистачає часу, навіть якщо для
цього потрібно повернутися із сусіднього коворкінгу додому, а потім повернутися назад.
У віддаленому режимі зручно працювати співробітникам і командам, які від початку працюють
у різних регіонах або навіть країнах. Деякі компанії
з метою оптимізації витрат переносили відділи
в міста з нижчими зарплатами. Це виявилося
достатньо розумним рішенням у рамках великих
компаній. На сьогоднішній день багато команд
працюють не просто в різних регіонах, а навіть у
різних країнах: програмісти пишуть код в Україні,
його перевіряють в Індонезії, а офіс продажів
компанії розташований, наприклад, у США.
Однак якщо працювати віддалено настільки
добре й вигідно, чому не всі компанії вже впровадили в себе віддалені робочі місця?

Аргументи «проти»
Аргумент керівників, що зустрічається найчастіше: «Я не можу контролювати їх роботу». Якщо
співробітники перебувають в одному приміщенні
або навіть у різних кабінетах одного офісу, то
керівник може в будь-який момент зайти, перекинутися кількома словами, показати, що все під
контролем. У разі ж роботи в дистанційній команді
так зробити не вийде. А різні системи постійного
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відеоспостереження швидше відволікають і демо- неформальної комунікації: зустрічі за кавою на
тивують співробітників, ніж допомагають працю- кухні офісу, можливість перекинутися кількома
вати зібрано. Мало кому захочеться працювати словами в ліфті, поїздка додому в одному транпід невсипущим оком власної відеокамери, так спорті. Недарма Стів Джобс, розуміючи важливість
само, як і мало хто може спокійно працювати в неформального обміну думками, облаштував
безпосередній близькості від власного керівника. загальний хол у новій будівлі Pixar. І співробітники
Другий аргумент проти дистанційної роботи — різних проектів, коли виходили з переговорних
це вимоги до дуже жорсткої самодисципліни спів- кімнат, неминуче зустрічалися в загальному проробітників. У разі відсутності звичної взаємодії з сторі, де були столики з напоями. Це стимулювакерівником, який допомагає пройти «мертві точки»
ло саме неформальне спілкування, для якого не
мотивації, від самого співробітника потрібне потрібно призначати окрему зустріч.
вміння самому розподілити роботу, розставити
контрольні точки й звернутися за допомогою,
якщо щось не виходить. Чи багато ви знаєте людей Інструменти для роботи віддаленої
у своїх компаніях, які на таке здатні? Людей, команди
які можуть самі сказати,
якщо їм не вистачає знань,
Перед тим як замислюваресурсів або яким потрібтися про впровадження
Зворотний бік постійного конт
на вказівка для мотивації?
віддаленої роботи зі своєю
ролю — відсутність взаємодії, яку командою, варто звернути
Останнім часом виданспівробітники сприймають як
ня Harvard Business Review
увагу на наявність у вашій
опублікувало низку дослікомпанії інструментів,
ігнорування з боку керівника.
джень, які описують одне
які б зробили можливою
Але співробітники — живі люди,
побажання співробітників
цю роботу. Насамперед, це
і навіть у режимі дистанційної
до керівників: «Не ігноIT-підтримка, яка допомакомунікації їм важлива похвала
руйте нас». Зворотний бік
гає розміщувати інформаі
усне
заохочення
керівника
постійного контролю —
цію в загальному доступі.
відсутність взаємодії, яку
Часи, коли десятки файлів
співробітники сприйманадсилалися кожного дня
ють як ігнорування з боку керівника. Можливо, електронною поштою, вже давно минули. Сьогодні
деяким керівникам і здається, що робота з відда- для впевненої роботи розподіленої по різних офіленою командою — на кшталт комп’ютерної гри, сах команди необхідний доступ до документів,
адже не будете ви хвалити юнітів за те, що вони таблиць, презентацій, баз даних, потрібна можпобудували нову ферму. Але співробітники — живі ливість спільно працювати над кількома докулюди, і навіть у режимі дистанційної комунікації ментами одночасно. Варто врахувати, що це вже
стосується й людей, які працюють за сусідніми
їм важлива похвала і усне заохочення керівника.
У дистанційних командах можна відзначити ще столами, адже не будете ви бігати з флешкою між
одну складність — обмін інформацією між коле- комп’ютерами, правда ж?
Другим блоком інструментів, які абсолютно необгами відбувається не так швидко, як у колективі,
що працює разом. Незважаючи на хмарні схо- хідні для дистанційної роботи співробітників або всієї
вища, чати та відеоконференції, відсутня частка команди, є сервіси миттєвих повідомлень і відео-
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конференцій. Вони важливі, щоб працівники могли
 оперативне вирішення завдань, що винишвидко обмінятися інформацією, провести нараду кають і для вирішення яких необхідно збирати
або вирішити поточні питання. А також, що не менш робочу групу;
важливо, щоб могли просто поспілкуватися один з
 планування роботи на короткий проміжок
одним під час перерв, навіть з неформальних питань, часу.
адже це об’єднує команду. Незважаючи на те, що не всі
Як правило, за форматом нарад йде звітність.
люблять режим відео у конференціях, він допомагає, Залежно від типу виконуваних завдань, а також
забезпечуючи зосередженість у роботі. Адже завжди є від організаційної структури компанії, необхідно
спокуса займатися сторонніми справами, періодично
переконатися, що виконується правило «сталося
підтакуючи в мікрофон на нараді. Відеорежим — це в житті — відображено у звіті». Звіти зазвичай збіодин з найпростіших способів забезпечити приско- гаються з форматом нарад, і в сучасних компаніях
рення нарад і активність їх учасників.
їх зручно заповнювати онлайн, щоб інформаційні
Робота віддалених команд дуже швидко роз- потоки були збережені в режимі реального часу.
криває організаційну неефективність компанії. Тому Зручний доступ до звітів співробітників, робонаступним блоком інструментів є саме той перелік чих груп і проектних команд дає змогу скороорганізаційних механізмів,
тити час для проведення
які допомагають злагонарад, а самодисципліна
джено працювати разом.
керівників економить час
Працюючи зі співробітником, який
Описані та узгоджені форспівробітників, оскільки
перебуває на відстані, керівник і
мати нарад дають змогу
звіти читають до нарад, а не
ейчар не можуть повною мірою
не витрачати зайвого часу,
заслуховують їх у процесі.
отримувати від нього інформа
чітко досягати поставлених
Це важливо і для звичайної
цілей, докладати зусиль до
цію, тож важливо користуватися компанії, і критично необпотрібних точок прийняття
хідно для роботи команди
системами тестування, ведення
рішень. Існує кілька пошиу віддаленому доступі.
кадрової документації, складати
рених систем організації
Ще однією сферою,
плани професійного розвитку та
де організаційні рішення
нарад. IT-компанії віддарегулярно проводити атестацію
ють перевагу методології
допомагають роботі відспівробітників
Scrum і Agile, досить пошидалених команд, є процес
рені методологія Адізеса
підбору, оцінки та навчання
співробітників. У звичайних
та система менеджменту
Френка П’юселіка. Вибір у
компаніях саме навички
будь-якому випадку залишається за компанією, ейчара й керівника допомагають у підборі нових
головне — щоб формати нарад були відомі всім, а їх співробітників, а постійне спостереження за робомета залишалася конструктивною. Ми рекомендуємо тою в період адаптації вирішує масу питань з
вибудовувати обмін інформацією, який дасть змогу отриманням співробітниками нових знань, коривирішувати такі завдання:
гуючи їх дії для досягнення результату. Оскільки,
 підвищення кваліфікації та мотивації кож- працюючи зі співробітником, який перебуває
на відстані, керівник і ейчар не можуть повною
ного окремого співробітника;
 регулярна щотижнева координація зусиль мірою отримувати від нього інформацію, важливо
команди або відділу;
користуватися системами тестування, ведення
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кадрової документації, складати плани професійного розвитку та регулярно проводити атестацію
співробітників.
На сьогодні існує досить велика кількість тестів,
що дають змогу перевірити наявність необхідних
для певної посади компетенцій, а план професійного розвитку — документ, який систематизує
процес отримання співробітником нових знань,
формалізує способи перевірки їх наявності. Крім
того, великі компанії зі значною кількістю співробітників, які працюють у віддаленому режимі,
використовують вебінари або різні онлайн-курси
для постійного навчання та підвищення кваліфікації
своїх працівників.

нення летять на мобільні телефони і в месенджери
співробітників у будь-який час, причому на відповідь він очікує так же швидко, як і в робочий час.
Якщо це відбувається один раз на кілька місяців
або перед запуском якогось проекту, а співробітники повідомлені — такий режим роботи буває на
всіх підприємствах. Але складно співробітникам
стає тоді, коли вони приходять на 8-годинний,
а потрапляють на 24-годинний робочий день. І
кращі працівники переходитимуть у ті компанії, в
яких їх робочий час поважають. Якщо, звичайно,
ви не винагороджуєте їх як партнерів компанії,
але це зовсім інша схема роботи.
Ще одна особливість миттєвого зв’язку з
віддаленою командою — спокуса «швиденько
надіслати запит стосовСекрети продуктивно даних». Коли керівник
ності роботи для
бачить співробітника, який
Під час дистанційної роботи є спо зосереджено працює за
віддаленої команди
куса надіслати завдання й чекати
комп’ютером або з докуКерівнику, який працює
ментами, то він тричі подуйого виконання в зазначений тер
має, перш ніж попросити
з командою у віддале
мін, не витрачаючи часу на про
ному режимі, варто
міжні перевірки й підбадьорювання. його відірватися й надати
звертати увагу на кілька
Але якщо мотивацію не підтриму якісь дані. У середньому, за
результатами нещодавніх
особливостей управлінвати, результату не буде
ня такими колективами.
досліджень, якщо людиНайважливіше: пам’ятайте
на відірвалася від якоїсь
про необхідність підтримуроботи, то вона витратить
вати обсяг спілкування такий же, як якщо б ви пра- 23 хвилини на те, щоб повернутися до цього процювали в одному офісі. Під час дистанційної роботи є цесу. Якщо ви 6-7 разів попросили у співробітника
спокуса надіслати завдання й чекати його виконання дані в режимі «а дай-но мені ці цифри», вважайте,
в зазначений термін, не витрачаючи часу на про- що цей день він вже не працював ні над чим іншим.
міжні перевірки й підбадьорювання. Це не працює. У режимі віддаленого доступу це не так помітно.
Або працює, але не з усіма. Ми залишаємося людь- Через це часто й доходять висновку, що робота
ми, і якщо мотивацію не підтримувати, результату віддаленої команди не настільки ефективна, як
не буде.
робота в одному приміщенні.
Враховуйте, що віддалена робота провокує
Коли керівник дає зворотний зв’язок співтримати зв’язок зі співробітниками в режимі робітнику у звичайній компанії, інтенсивність
24/7. Особливо яскраво це проявляється, якщо у емоцій досить висока. Тут відіграють роль усі
керівника робота є його єдиним інтересом у житті, складові комунікації: і інтонації голосу, і погляд,
немає сім’ї, дітей та хобі. І запити, вказівки й уточ- і міцне рукостискання, і погляди колег у процесі
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привітання. Дистанційна робота скорочує все це ня без певної мети в рамках обміну інформацією
багатство до кількох рядків тексту. Порівняйте, за різними проектами в компанії.
для прикладу, сценарій навіть оскароносного
І, нарешті, найважливішим фактором, що вплифільму і сам фільм. А якщо текст написаний сухо, ває на роботу деяких розподілених команд, є культо його значення для одержувача взагалі може турні особливості різних регіонів. Навіть у межах
бути абсолютно протилежним. Тому важливо однієї країни темп роботи, звичний графік або
враховувати те, як може бути сприйнятий текст як локальні свята можуть впливати на ефективність
критики, так і похвали. І за найменшої можливості виконання завдань. Що вже казати про роботу
користуватися відеозв’язком, щоб підняти рівень команди, в якій братимуть участь люди з різних
емоцій під час комунікації.
регіонів світу. Одні й ті ж слова можуть означати
Важливим моментом для підвищення ефек- зовсім різне, відтінки інтонації абсолютно змітивності дистанційної роботи команди є розу- нюють сенс сказаного, а недосконале володіння
міння феномену так званих прихованих знань, спільною мовою (наприклад, англійською) переабо tacit knowledge. Зрозуміти, що це, досить творює спроби розгадати сенс написаного на квест.
просто. Уявіть посадові інструкції своїх співробітПрацюючи з міжнародною командою в режимі
ників. А тепер те, що вони
віддаленого доступу, необнасправді роблять. Різниця
хідно особливу увагу приміж тим, що роблять співділяти не лише комунікаНайважливішим фактором, що
робітники і що написано
ції, а й перевіряти, як саме
впливає на роботу деяких розподі вона була витлумачена.
в їх протоколах роботи,
лених команд, є культурні особли Причому спочатку бажано
і називається «приховавості різних регіонів. Навіть у
ним», або неформалізоспілкуватися на так званованим знанням. У колек- межах однієї країни темп роботи, му «рівні конкретних дій».
тиві, який працює разом,
звичний графік або локальні свята Наприклад, «виконай робоці знання передаються під
ту якісно» краще описати
можуть впливати на ефектив
час неформального спіляк «виконай роботу саме
ність виконання завдань
кування, спостереження
так, як вказано у вимогах
за роботою досвідченіших
щодо якості, перевір за чекколег, під час розбирання
листом у вимогах і напиши
різних ситуацій, у тому числі без участі керівни- мені звіт за кожним пунктом на таке-то число та
ка. У разі роботи віддаленої команди керівнику час». Так, часу спочатку витрачатиметься більнеобхідно докладати додаткові зусилля для того, ше, але при цьому ризик помилок радикально
щоб налагодити обмін «прихованими знаннями» знижується. І співробітники самі будуть вдячні
між співробітниками. Це можуть бути періодичні за те, що ви вибудовуєте для них можливість
зустрічі наживо (наприклад, відрядження), спільні запобігати помилкам. А після цього пам’ятайте
«розбори польотів» за методикою After-Action про необхідність похвалити їх, використовуючи
Review, можливості для неформального спілкуван- відеозв’язок! 
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Управління персоналом
у стилі happiness

Ірина Примак,

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

Ч

и асоціюється у вас робота зі щастям?
Щастя на роботі — неоднозначна тема,
і багато хто до неї ставиться досить скептично. Це не дивно, адже нас виховували в
культурі, де з дідів-прадідів нав’язувалося чимало
негативних переконань щодо щастя, яке асоціювалося лише із сім’єю, відпочинком, багатством чи
стабільністю, але аж ніяк не з роботою та працею.
І тут з’являється нова ідея — щастя в бізнесі.
І хоча ще й досі багато бізнесменів думають: «Я даю
їм роботу та плачу зарплату, вони вже мають бути
від того щасливі», тема щастя працівників стає все
актуальнішою для багатьох українських компаній.
Чому тема корпоративного щастя така популярна останнім часом? І що людям потрібно для
щастя на роботі? Пропоную разом у цьому розібратися.

Які передумови актуальності цієї
теми для бізнесу?
Таких передумов кілька. Передусім, це покоління Y,
яке сьогодні становить третину працездатного
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населення, а за кілька років воно вже домінуватиме
на ринку праці. На запитання «Ким ви бачите себе
за рік?» вони відповідають: «Я бачу себе щасливою
людиною в оточенні позитивних людей. Через рік
я займаюся роботою, яка мені подобається». Вони
вважають, що робота має приносити задоволення
й радість. Для них важливий баланс різних сфер
життя: в їхньому житті є місце і для роботи, і для
особистого життя, і для хобі, і для друзів, і для спорту. Їм важливо, щоб працювати було цікаво, креативно, фаново та драйвово. Для них гроші чи взагалі
наявність роботи не є головним, їм важливо, щоб
робота приносила користь та задоволення. Вони
орієнтовані на відчуття «тут і зараз» та внутрішні
цінності. Їх не лякає звільнення й не мотивує можливість кар’єрного зростання через кільканадцять
років. Часто покоління Y ще називають щасливим
поколінням. Вони більш усміхнені, вільніші, добріші,
оптимістичніші, більш дружні до інших людей, ніж
їх батьки. І якщо роботодавця турбує питання, як їх
зробити щасливішими на роботі, а отже, продуктивнішими та лояльнішими до компанії, то я рекомендую: просто не робіть їх нещасними, вони вже
щасливі.
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Друга передумова — це бренд роботодавця. компанію мають обрати кандидати? Чому наші
Якщо ще кілька років тому це була хороша, але працівники мають бути лояльними до компанії?».
не обов’язкова практика, то тепер він став одним Змінюється ставлення до працівника: тепер це не
із ключових стратегічних напрямів у багатьох
функція, а повноцінна особистість, яка має індивікомпаніях.
дуальність та такі ж права, як і роботодавець. Люди
Бренд роботодавця базується на ціннісній про- стають не ресурсом, а основним активом бізнесу.
позиції (EVP), яка має бути унікальною (вирізняти Компанії орієнтуються на утримання персоналу, на
його на фоні конкурентів), значимою (важливою тривалі відносини, які базуються на взаємній довірі
для працівників) й такою, яка важко копіюється та повазі. Роботодавець концентрує свою увагу та
(на її основі можна вибудовувати довгострокову зусилля не лише на тому, щоб допомогти працівнистратегію). Багато компаній, працюючи над цін- ку ефективно виконувати свою роботу, а й на тому,
нісною пропозицією, стикнулися з проблемою, що
щоб допомогти йому задовольнити свої потреби
будь-яка їхня ідея тут же повторюється конкурен- (фізіологічні, соціальні, розвиток, реалізація свого
тами. І справді, якщо ваша перевага лежить на рівні потенціалу тощо). Високої значимості набуває
шлунку: розмір заробітної плати, премії, бонуси, досвід працівника від взаємодії з роботодавцем.
З’являються нові посасоціальний пакет, медичне страхування, автомоди в HR: Chief Happiness
біль, знижки на продукOfficer, Happiness Manager,
Змінюється ставлення до
цію компанії — це дуже
Employee Success Manager,
працівника: тепер це не функція,
легко скопіювати. Якщо
Employee Care Manager.
цінність вашої пропозиції
Четверта передумо
а повноцінна особистість, яка має
на рівні мозку: можливосва
— тісний зв’язок і
індивідуальність та такі ж права,
ті кар’єрного зростання,
залежність
ефективності
як і роботодавець. Люди стають
участь у корпоративних
та
успішності
бізнесу від
не ресурсом, а основним активом
тренінгах, профільних
енергійності та здоров’я
бізнесу
конференціях, корпора(не лише фізичного) пративний університет, корцівників. Джош Берсін —
поративна бібліотека,
знаний HR-експерт, HRоплачений компанією МВА-ступінь — це теж легко аналітик компанії Deloitte, називає управління
повторити. Але якщо ви вибудовуєте відносини благополуччям працівників одним із топ-10 глоз вашими працівниками на рівні серця, це дуже бальних HR-трендів — 2018. Турбота про здоров’я,
важко скопіювати. Маються на увазі стосунки та профілактика вигорання, управління енергією та
атмосфера в колективі, ставлення роботодавця до стресом, можливості для повноцінного відпочинку
людей, можливості проявити свої таланти, велика не лише вдома, а й на роботі, здорове харчуванмета, заради якої існує компанія, і, врешті-решт, ня, баланс роботи та особистого життя — це все
щастя на роботі.
впливає не лише на емоційний та психологічний
Третя передумова — це еволюція ринку праці. стан ваших працівників, а й на продуктивність їх
Якщо до цього часу переважно він був ринком
роботи. А отже, це теж має стати фокусом уваги
роботодавця, то сьогодні вже в багатьох галузях роботодавця.
П’ята передумова — успіх компанії Zappos.
він став ринком кандидата. І тепер роботодавець
має замислитися над питаннями: «Чому саме нашу Уперше книга «Доставка щастя» Тоні Шея — СЕО
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інтернет-магазину Zappos.com, вийшла у 2010 де головний ресурс і потенціал зростання вашого
році й спричинила справжній фурор. Минулого бізнесу.
року вона була перевидана вже українською й
А як у вас у компанії зі щастям? Звісно, можна
знову увійшла в топ бестселерів. І зрозуміло, проводити ґрунтовні опитування для дослідженадже це книга про унікальну культуру щастя, це ня рівня корпоративного щастя, але для початку
історія про компанію, яка починала з офісом у пропоную виконати просту експрес-діагностику.
квартирі, а згодом стала багатомільярдним біз- Для цього вам потрібно відповісти на кілька
несом. Сьогодні при Zappos функціонує підрозділ запитань:
під назвою Delivering Happiness, який не лише
1. Яку провідну емоцію використовують у вас
займається корпоративною культурою компанії, в компанії для управління та мотивації персоналу:
а й надає консалтингові послуги. Уже понад 160 страх, агресію, пристрасть, печаль, здивування,
компаній у різних країнах світу впроваджують у відразу чи радість?
себе корпоративну культуру щастя за моделлю
2. З яким виразом обличчя переважно працюZappos: щасливі працівники = щасливі клієнти = ють працівники у вашому офісі, як вони спілкуються один з одним? Вони
успішний бізнес.
Ще одна передумо
частіше усміхаються один
одному чи сваряться? Як
ва — той факт, що від
Щасливі працівники
щастя працівників зале
вони реагують на чужих:
продуктивніші та ефективніші,
жить успіх бізнесу. Якщо
вони до них привітні чи підраніше для того, щоб
озрілі та налякані?
вони більш ініціативні й завзяті
3. З яким почуттям
збільшити прибуток,
до роботи, у них вищі продажі та
компанії варто було вийти
повертається
після першобільш задоволені клієнти, вони
на новий ринок, вивести
го
робочого
дня у вашій
більш креативні та відкриті
новий бренд чи розшикомпанії новий працівник:
до змін
рити дистрибуцію, то сьовін радісний, що отримав
годні ринкові можливості
таку роботу, чи втомлений і
бізнесу значно обмежені:
розгублений, сумніваючись
чи то через підвищення конкуренції, чи через змен- у правильності свого вибору?
шення купівельної спроможності населення, чи
4. Чи залежить рівень щастя ваших працівників
через недоступність деяких ринків. І коли власник від дня тижня? Вони, як і ті, хто не люблить свою
шукає можливості для збільшення прибутковості роботу, ненавидять понеділки і радіють п’ятницям
своєї компанії, йому слід дивитися не назовні, а чи навпаки?
всередині. Щасливі працівники продуктивніші
5. Як у вас у компанії заведено спілкуватися й
та ефективніші, вони більш ініціативні й завзяті давати зворотний зв’язок? Частіше це заохочення,
до роботи, у них вищі продажі та більш задово- підтримка, компліменти та похвала чи критика,
лені клієнти, вони більш креативні та відкриті до образи, покарання та докори? Згідно з досліджензмін. У компаній, де працюють щасливі праців- нями Марсіаля Лосада — бразильського психолога,
ники, прибуток зростає вдвічі швидше. А згідно директора та засновника компанії Meta Learning,
з результатами досліджень соціологічної агенції який вивчав ефективні та неефективні команди,
Gallup лише 10 % українців щасливі на роботі. Ось одним із ключових факторів успіху будь-якої
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команди є співвідношення позитивних і негативних Як додати сенсу в роботу?
моментів у взаємодії між членами команди.
Якщо ваші відповіді свідчать про те, що в ДНК Люди бачать сенс у роботі, якщо вона приносить
вашої компанії немає щастя або його дуже мало, їм користь та вигоду, якщо в них є чітка відповідь
то, напевно, у вас виникне запитання: а як же на запитання: «Для чого я виконую цю робозробити наших працівників щасливими?
ту? Для чого я тут працюю?». Важливо, щоб ця
Ґрунтуючись на багаторічних дослідженнях робота була значима й важлива ще для когось,
теми щастя на роботі, власному 17-річному досвіді щоб вона приносила користь і іншим людям.
роботи в корпоративному бізнесі, в тому числі на Як кажуть представники покоління Y: «Я хочу,
топових позиціях, та досвіді впровадження щастя в щоб моя робота поліпшувала світ». Робота має
корпоративну культуру компаній — моїх клієнтів, сенс, якщо людина може там реалізувати свій
я вивела формулу, яку назвала модель СОРС: 4 потенціал, розвивати сильні сторони та таланти;
складові щастя на роботі.
коли корпоративні й особисті цінності збігаютьЗгідно з цією моделлю людина щаслива на ся, коли місія компанії драйвує, а досягнення
роботі, якщо є: С — сенс у роботі, О — оточення, корпоративної мети сприяє досягненню особистих цілей. Важливо,
що надихає та підтримує,
щоб людина бачила свій
Р — можливості для розвитку та зростання, С —
внесок у загальну справу,
Робота має сенс, якщо людина
ресурсний стан, натхнення
щоб вона пов’язувала свої
може там реалізувати свій
та хороший настрій.
досягнення із загальним
потенціал, розвивати сильні сто
Отже, щоб зробити
результатом, щоб постійрони та таланти; коли корпора
ваших працівників щасно отримувала зворотний
ливими, потрібно напов
зв’язок від свого керівнитивні й особисті цінності збіга
нити їхню роботу сенсом,
ка та розуміла, чи у праються, коли місія компанії
сформувати позитивне
драйвує, а досягнення корпоратив вильному напрямку вона
оточення, дати можливосрухається і чи помічає
ної мети сприяє досягненню
ті для розвитку та створироботодавець її досягособистих цілей
ти драйвову атмосферу.
нення та успіхи в роботі.
Крім того, якщо ваші
працівники представники
покоління Х, то їх ще й потрібно вчити навичкам Як створити позитивне оточення?
щастя на роботі та в житті: оптимізму, відповідальності за своє щастя, вмінню довіряти, балансу Згідно з дослідженнями Gallup, про які згадувалося
сенсу та задоволення тощо. Тренінг по щастю вище, люди, які мають на роботі близького друга,
мають пройти і ваші управлінці, адже від їхнього більш задоволені, залучені та лояльні до компанії.
настрою повністю залежить і настрій їх підлеглих. Отже, заохочуйте дружбу у вашій компанії.
До цього вже давно прийшли в найвідоміших бізВчіть людей соціальним навичкам: емпатії, емонес-школах світу, де курс із щастя чи позитивної ційному інтелекту, медіації конфліктів, ненасильпсихології входить в обов’язкову програму МВА. ницькому спілкуванню, діловому етикету. Створіть
Тепер пропоную детальніше пройтися по всій у компанії атмосферу довіри та поваги. Ваші люди
мають відчувати, що кожного дня, прийшовши на
моделі СОРС.
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досвід спеціалістів

роботу, вони потрапляють не у ворожий стан, де
постійно потрібно конкурувати, відвойовувати собі
місце під сонцем та захищатися, а у свою зграю, де
зможуть розраховувати на підтримку та допомогу.
Навчіться помічати та визнавати заслуги своїх
колег, заохочувати та дякувати їм за відданість
справі та компанії. Створіть позитивну атмосферу:
за коефіцієнтом Лосада на одну негативну репліку
має бути не менше трьох позитивних.

Як забезпечити можливості
для розвитку?
Створіть у людей відчуття контролю та прогресу,
як це зробили в Zappos, де кар’єрне зростання
залежить від самого працівника. Впровадьте
в компанії культуру взаємного «опилення» та
доступу до знань, створивши навчальні хаби,
корпоративні бібліотеки та університети. Дайте
людям різноманітну роботу, виконуючи яку вони
зможуть застосувати свої вміння та навички.
Заохочуйте інноваційність, творчість та креативність у роботі. Переходьте до сучасних технологій
навчання з використанням бізнес-ігор, віртуальної
реальності, e-learning, context-based learning,
bite-sized learning тощо. Сприяйте можливості
вашим працівникам працювати з коучами та
кар’єрними консультантами, будувати крос-
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функціональну кар’єру та займатися персональним
брендом.

Як створити драйвову атмосферу для
роботи?
Для того, щоб ваші люди були в ресурсному
стані, потурбуйтесь про їхнє самопочуття та здорове харчування, забезпечте комфортні умови
на робочому місці та можливості для відпочинку,
релаксації та зняття стресу. Для того, щоб вони
були у хорошому настрої, прикрасьте яскраво
ваш офіс, проводьте веселі корпоративні заходи,
радійте та навіть дуркуйте на роботі. А щоб робота
була драйвовою, додайте елементи фану та гри,
влаштовуйте змагання, обирайте та нагороджуйте
переможців, святкуйте ваші спільні досягнення
та успіхи.
Якщо вашим працівникам бракує будь-якої з
цих чотирьох складових, вони відчуватимуть себе
незадоволеними та нещасливими на роботі. Тому
дуже важливо під час проведення діагностики рівня
корпоративного щастя виявити не лише драйвери
та джерела щастя, а й бар’єри та демотиватори.
Щойно ви з ними почнете працювати, відразу
побачите разючі зміни не лише в настрої людей,
а й у результатах бізнесу.
Бажаю щастя на роботі та поза нею! 
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усміхніться

— А у вас є рекомендація з попереднього місця
роботи?
— Ні.
— Даремно не взяли. Без рекомендації складно
знайти місце.
— З такою було б взагалі неможливо.
Чекаючи на гостей Рабинович попереджає дружину:
— Святковий сервіз можеш поставити на стіл,
а срібні ложечки не викладай.
— Яшо, невже ти думаєш, що гості можуть їх
украсти?
— Ні, Саро, я таки думаю, що вони їх можуть
упізнати.

Пошук бухгалтера увінчався успіхом, коли
надійшло резюме із текстом: «У разі позапланової перевірки готова з’їсти усю документацію».
Якщо синоптики кажуть, що завтра буде ясно,
не тіштеся: вони мають на увазі, що зараз їм
нічого не зрозуміло, а ось настане завтра й тоді
стане ясно, що за погода буде в цей день.
— Коли я махаю рукою, це означає, що ви
повинні підійти до мене.
— Зрозуміло, пане директор. А коли я махаю
головою, це означає, що я не підійду.

— Синку, запам’ятай, головний у сім’ї — це я.
— Тату, а мама про це знає?
— Т-с-с, мамі ані слова!

Гугл — це, напевно, жінка: ніколи не дасть тобі
закінчити фразу й запропонує свій варіант продовження…

Тато грається з маленькою донькою. Через деякий час мала відштовхує його й каже:
— Ну все, досить, у мене голова болить.
Чоловік сідає, дивиться на дружину й запитує:
— Вас що, з дитинства цьому навчають?

На роботі пересварилися жінки. Начальник,
втративши самовладання, кричить:
— Тихо! Нехай говорить та, котра старша за всіх.
Усі відразу ж замовкли.

П’яний чоловік приповзає додому з гулянки.
Дружина зустрічає його з мітлою в руках. Чоловік падає на коліна й у сльозах просить:
— Марусю, не відлітай! Це було востаннє!
— Циля, не роби мені нерви! Ти мене питала
цілий місяць за туфлі як у Фіри! Ну, я купив! І тепер ти їх не носиш, бо вони такі ж, як у Фіри!..
У країні криза!
Навіть весну скоротили…
Хоча б літо не звільнили!
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— Ой, сіль розсипалася — будемо сваритися.
– А може обійдеться?
– Ні, любий. Я вже настроїлася.
Шеф – підлеглим:
— Ось наш новий співробітник. Покажіть йому,
чим ви займаєтеся, коли думаєте, що я за вами
спостерігаю.
— Але ж Ви сказали, що маєте п’ятирічний стаж
роботи, а самі ніде не працювали!
— Так в оголошенні сказано, що вам потрібний
співробітник з уявою.
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обліку

робочого
часу

та оплата
36 Оформлення
листка непрацездатності
облік
62 Підсумований
робочого часу

та сезонні
68 Тимчасові
працівники
робота
102 Дистанційна
та гнучкий графік

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

