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Літо — це пора року,
коли дуже спекотно, щоб
займатися речами, якими
займатися взимку
було дуже холодно.
Марк Твен

Є щось невловимо прекрасне в літі… Ця довгоочікувана
пора року хоч і минає непомітно, але залишає найкращі
спогади. Улітку так хочеться не просто працювати, а саме
творити — адже творчість набагато приємніша, ніж праця.
Тож ми у творчому настрої підготували для наших читачів
літній номер з цікавими темами.
А ще чекаємо вас на черговому з’їзді кадровиків і нагадуємо, що цьогорічний семінар-практикум відбудеться
в таких містах:
11 червня — м. Харків;
12 червня — м. Дніпро;
13 червня — м. Запоріжжя;
15 червня — м. Одеса;
18 червня — м. Львів;
19 червня — м. Вінниця;
21 червня — м. Київ.
До зустрічі у вашому місті вже цього літа!
Бажаємо вам завжди займатися тією справою, яка приносить радість і задоволення, й не зважати на те, холодно
чи тепло за вікном.
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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Офіційні роз’яснення
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8 Л ист Міністерства соціальної політики України

щодо відповідальності за виплату авансу в розмірі меншому, ніж зазначено в ст. 115 КЗпП, від
16 березня 2018 р. № 118/0/22-18
9 Лист Міністерства соціальної політики України
щодо завчасного виходу на роботу з додаткової
оплачуваної навчальної відпустки від 26 березня
2018 р. № 479/0/101-18/284
10 Л ист Міністерства соціальної політики України
щодо надання соціальної додаткової відпустки
на дітей від 26 березня 2018 р. № 480/0/10118/284
10 Л ист Міністерства соціальної політики України
про розрахунок норми тривалості роботи при
тижневій нормі 36 годин від 22 березня 2018 р.
№ 457/0/101-18/284
11 Л ист Міністерства освіти і науки України щодо
виплати грошової винагороди науково-педагогічним працівникам або іншим працівникам
закладу, які не обіймають педагогічну посаду,
але ведуть педагогічну діяльність, від 27 березня
2018 р. № 1/11-3259
12 Л ист Міністерства юстиції України щодо надання
роз’яснення положень Кодексу України про
адміністративні правопорушення від 2 серпня
2013 р. № 6802-0-4-13/11
12 Лист Національного агентства України з питань
державної служби щодо права держслужбовця
на надбавку за вислугу років від 21 лютого
2018 р. № 1404/13-18
14 Л ист Національного агентства України з питань
державної служби щодо надання роз’яснень
від 3 квітня 2018 р. № 68/20/22-18
16 Л ист Державної служби України з питань праці
щодо відповідальності за порушення вимог
стосовно розміру зарплати за першу половину місяця від 3 квітня 2018 р. № 2547/4/4.1ДП-18
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праці щодо використання наряду-допуску
для працівників підрядних організацій від
21 лютого 2018 р. № 1297/1/10.2-ДП-18
Роз’яснення Управління Державної служби
України з питань праці в Луганській області
щодо ненадання працівнику щорічної відпустки

19 Судова практика —
доступно!

ПРАВО
Трудовий договір

26

Таміла Радченко
Відсторонення від роботи
Поняття «відсторонення» чітко не визначено в нормативних актах, хоча КЗпП й передбачено підстави
для таких дій. У той же час цей термін міститься в
Цивільному кодексі України, який має опосередковане відношення до трудових відносин. Тож у статті
з’ясовано, що мається на увазі під відстороненням
працівника від роботи, та розглянуто випадки, за
яких відбувається відсторонення, порядок його
оформлення й оплати

Актуальна тема

34

Галина Фольварочна
Табельний облік:
порядок застосування
Для ознайомлення з усіма нюансами оформлення табеля обліку використання робочого часу в
продовженні статті розглянуто, як присвоювати
табельні номери, вносити, за потреби, зміни до
табеля, а також питання відповідальності в разі
його заповнення, строки подання до бухгалтерії та процедуру закриття цього облікового
документа
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Пенсійне забезпечення

40

Галина Мастюгіна
Пенсія за вислугу років
фармацевтичних працівників
У статті розглянуто, за яких умов фармацевтичні
працівники отримують право на пенсію за вислугу
років та чи зараховується до спеціального стажу
робота за сумісництвом

Пільги працівникам

42

Світлана Щербина
Забезпечення потерпілих путівками
У статті розглянуто порядок забезпечення потерпілих путівками для санаторно-курортного лікування,
механізм компенсації витрат у разі невикористання
потерпілим права на лікування чи в разі самостійного
придбання путівки тощо та порядок видачі путівок
для санаторно-курортного лікування

Відповіді на запитання

45

Чи можна зобов’язати працівників «відпрацювати» вартість навчання?

46

Чи має надаватися відпустка у зв’язку з вагіт
ністю та пологами в разі усиновлення дитини?

48 Календар

ПРАКТИКА
1С для кадровика

50

Тетяна Федорова
Кадровий облік в 1С: робота з документами
Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в
програмі 1С, а точніше в конфігурації «1С:Зарплата
та управління персоналом». У статті розглянуто різні
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види нарахувань під час оформлення прийняття
працівників на роботу в регламентованому обліку

Підбираємо галузеві посади
(професії)

65

Олександр Носіков
Персонал фармацевтичної сфери:
завдання та обов’язки
У статті розглянуто вимоги до посад деяких керівників фармацевтичної галузі, завдання та обов’язки
інших працівників аптечних закладів, а також можливу організаційну структуру аптек

Звітність

71

Євгеній Губа
Програми подання звіту за формою
№ 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»
Функція подання звіту шляхом застосування відомих широкому колу споживачів програм для подання звітності на сьогоднішній день реалізована
повністю. Для подання звіту за формою № 1-ПВ
(місячна) «Звіт із праці» можна скористатися програмою iFin, а можна використати й відому більшості
підприємств програму M.Е.Doc, порядок роботи
з якою й розглянуто в статті

Кадровий роман

82

Галина Фольварочна
Подолання перешкод. Перетворення
строкового трудового договору
на безстроковий
У шостій події кадрового роману на прикладі практичної ситуації, що виникла на підприємстві, розглянуто, чи вважаються аргументованими міркування
кадровика щодо перетворення строкового трудового
договору на безстроковий за умови, якщо працівник
не погоджується продовжувати трудові відносини
з підприємством
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Трудові відносини

88

Ірина Красовська
Тимчасові та сезонні працівники:
відпустки й звільнення
У статті продовжено тему трудових відносин із сезонними
та тимчасовими працівниками та з’ясовано, на які відпустки та якої тривалості мають право такі працівники,
а також розглянуто порядок їх звільнення та види виплат,
що здійснюються під час остаточного розрахунку

Зразки документів

96 Зразок Положення про табельний облік
використання робочого часу

ПЕРСОНАЛ
HR-практика

102

Вікторія Бузник
Talent Management: основні
тренди сьогодення

6

На сьогодні тема управління талантами привертає
найбільшу увагу читачів. Весь західний світ, включно з найбільшими консалтинговими компаніями,
постійно публікує свої спостереження та висновки
з приводу актуальної ситуації у сфері управління талантами. Тож у статті з’ясовано, що ж таке
управління талантами і навіщо воно взагалі, з чого
складається Talent Management, чим є управління
талантами сьогодні та розглянуто основні тренди
людського капіталу

HR-рішення

108

Ірина Шуляренко
HR-аналітика в роботі
менеджера з персоналу
HR-аналітика — це системний збір та аналіз інформації, пов’язаної з управлінням персоналом. Сфера
її застосування досить широка: це і отримання
інформації для прийняття управлінських рішень,
і дані для оптимізації бізнес-процесів, і можливість виявити й усунути причину якоїсь проблеми
тощо. Детальніше ці та інші питання на прикладах
з власного досвіду автор розкриває в запропонованій читачам статті
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МОНІТОРИНГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення зміни
до статті 214 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову
службу» щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), інвалідності або часткової
втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або
осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних
Силах України» від 19 квітня 2018 р.
№ 2409-VIII

З

акон доповнено нормою, що на іноземців та осіб без громадянства,
які на законних підставах проходять військову службу в Збройних
силах України за контрактом, поширюються умови та порядок виплати
одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбачені
для військовослужбовців — громадян України та членів їх сімей.
Закон набрав чинності 16 травня 2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

8

П

Постанова «Деякі питання оплати
праці окремих категорій працівників» від 21 лютого 2018 р. № 336

остановою передбачено, що працівникам (крім державних службовців)
Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки
та інших розвідувальних органів, Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім
виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, встановлюється надбавка за особливий характер роботи в розмірі до 50 %
посадового окладу.
Постанова набрала чинності 11 травня 2018 р.

Постанова «Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з
пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я» від 25 квітня 2018 р.
№ 306

П

орядок, затверджений цією постановою, визначає процедуру вста
новлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, одержаними особами від вибухових речовин, боєприпасів
і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 р., а з 1 грудня 2014 р. — на території проведення
антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої
повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення
(розмежування), під час проведення антитерористичної операції.
Дія цього Порядку поширюється також на осіб, яким встановлена
інвалідність внаслідок ушкодження здоров’я на території проведення
антитерористичної операції до набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників
антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей
загиблих таких осіб».
Постанова набрала чинності 3 травня 2018 р.
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Постанова «Про затвердження зраз
ка, технічного опису бланка та По
рядку оформлення, видачі, обміну,
скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання
недійсною та знищення посвідки на
постійне проживання» від 25 квітня
2018 р. № 321

абінетом Міністрів України затверджено:
 зразок та технічний опис бланка посвідки на постійне проживання
з безконтактним електронним носієм;
 порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання,
вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки
на постійне проживання.
Так, іноземним громадянам та особам без громадянства посвідчення
на постійне проживання повинні видаватися вже у вигляді ID-карт, які
діятимуть 10 років.
Крім того, всі посвідчення старого зразка, тобто видані до 1 червня
2018 р., залишаться дійсними.
Постанова набрала чинності 8 травня 2018 р.

Постанова «Про затвердження ме
тодик розроблення критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), а
також уніфікованих форм актів, що
складаються за результатами проведення планових (позапланових)
заходів державного нагляду (конт
ролю)» від 10 травня 2018 р. № 342

П

Постанова «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
України» від 10 травня 2018 р. № 343

П

остановою затверджено Методику розроблення критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю). Зокрема, Методикою передбачено вимоги щодо:
 віднесення суб’єктів господарювання до ступенів ризику;
 визначення періодичності проведення планових заходів державного
нагляду (контролю);
 оприлюднення інформації.
Постанова набирає чинності 12 червня 2018 р.

остановою скасовано вимоги щодо використання печаток суб’єктами
господарювання під час подання документів до органів державної влади
та необхідність дублювання електронних документів на папері.
Постанова набрала чинності 12 травня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Наказ «Про затвердження Вимог
щодо безпеки та захисту здоров’я
працівників під час роботи з екранними пристроями» від 14 лютого
2018 р. № 207
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З

атверджено вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
під час роботи з екранними пристроями. Вимоги поширюються на
всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми й видів діяльності та встановлюють мінімальні
вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної
з використанням екранних пристроїв незалежно від їх типу та моделі.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 16 березня 2018 р.№ 118/0/22-18
Щодо відповідальності за виплату авансу в розмірі меншому,
ніж зазначено в ст. 115 КЗпП
Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист [...] та в межах компетенції повідомляється наступне.
Відповідно до норм статті 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам регулярно в
робочі дні в строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця,
погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим
на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але нерідше двох разів на
місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи
днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором
або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в
разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки
(посадового окладу) працівника.
Абзацом третім частини другої статті 265 КЗпП встановлено, що юридичні та фізичні
особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді
штрафу, зокрема в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам,
інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплату їх не
в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на момент виявлення порушення.
Разом з тим, крім фінансових санкцій, може бути застосовано адміністративні санкції відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: за порушення
встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплату їх не в повному
обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі колишнім,
на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі,
організації чи у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж,
заробітну плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення громадян», або надання
зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації
робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької
діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Звертаємо увагу на те, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю
природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26 березня 2018 р.№ 479/0/101-18/284
Щодо завчасного виходу на роботу з додаткової
оплачуваної навчальної відпустки
Департаментом заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.
Статтею 15 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) працівникам, які успішно
навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заоч
ною формами навчання, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, передбачено надання додаткових оплачуваних відпусток. Тривалість таких відпусток залежно від
рівня акредитації закладу освіти, форми навчання, курсу встановлено частинами першою –
четвертою цієї статті.
Надання такої відпустки має на меті створення найбільш сприятливих умов для поєднання
працівником навчання з працею, шляхом тимчасового звільнення його від виконання трудових
обов’язків.
Оскільки планування навчального процесу належить виключно до компетенції навчального
закладу освіти, то й навчальну відпустку має бути надано й оплачено в терміни, обумовлені
навчальними закладами в межах, визначених статтею 15 Закону.
Слід зауважити, що навчальна відпустка є пільгою для працівника, а не обов’язком (глава XIV
«Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням» КЗпП, тому він може скористатися
нею в повному обсязі, лише в частині або не скористатися взагалі.
Питання щодо надання відпустки за бажанням працівника меншою тривалістю, ніж передбачено статтею 15 Закону, має вирішуватись за погодженням між працівником і роботодавцем.
Якщо роботодавець погодиться на такі умови надання зазначеної відпустки за заявою працівника, то порушень законодавства про працю не буде.
Крім того, такі відпустки мають цільове призначення: для виконання лабораторних робіт,
складання державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту і т. ін.
Якщо працівник у зв’язку з досягненням мети, для якої була надана відпустка, виходить на
роботу до закінчення установленого часу відпустки, оплата його праці з першого дня виходу на
роботу провадиться на загальних підставах без урахування раніше виплачених сум за невикористані дні відпустки.
Для відрахування з працівника виплачених коштів за невикористані дні відпустки не вбачається правових підстав.
Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (пп. 103
п. 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ
від 17 червня 2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими
актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 26 березня 2018 р.№ 480/0/101-18/284
Щодо надання соціальної додаткової відпустки на дітей
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) жінці, яка працює і має
двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері
інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (в тому числі у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП).
Як слідує із зазначеної норми, для отримання такої відпустки жінці недостатньо мати двох
дітей віком до 15 років, вона ще повинна працювати (виконувати свої трудові обов’язки).
Враховуючи те, що у наведеному випадку жінка після народження другої дитини (набуття
права на таку відпустку) не приступала до виконання своїх трудових обов’язків та не відпрацювала жодного робочого дня, а оформила щорічну відпустку, на нашу думку, права на додаткову
соціальну відпустку вона не має.
Слід зауважити, що Мінсоцполітики України інформує та надає в межах своїх повноважень
роз’яснення (пп. 103 п. 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 22 березня 2018 р. № 457/0/101-18/284
Про розрахунок норми тривалості роботи при тижневій нормі 36 годин
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> лист і в межах компетенції
повідомляється.
Відповідно до частини другої статті 52 КЗпП на тих підприємствах, в установах, організаціях,
де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є
недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години.
Тобто вищенаведеною нормою статті 52 КЗпП забороняється лише перевищення зазначеної
тривалості роботи.
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При цьому частиною другою статті 53 КЗпП визначено, що напередодні вихідних днів тривалість роботи не може перевищувати 5 годин. Таким чином, оскільки тривалість роботи напередодні вихідного дня при шестиденному робочому тижні становитиме 5 годин, а в статті 52 КЗпП
забороняється перевищення 6 годин роботи, в наведених нормах не вбачається суперечностей.
Отже, якщо тижнева норма робочого часу працівника становить 36 годин на тиждень, тривалість його щоденної роботи протягом тижня треба розподілити таким чином: з понеділка по
п’ятницю — 6 годин, у суботу — 5 годин.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за
своєю природою вони мають інформаційний та рекомендаційний характер.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист
від 27 березня 2018 р. № 1/11-3259
Щодо виплати грошової винагороди науково-педагогічним працівникам або іншим
працівникам закладу, які не обіймають педагогічну посаду, але ведуть педагогічну діяльність
(витяг)
<...>
Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки
заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.
Постановою КМУ від 5 червня 2000 р. № 898 затверджений Порядок надання такої винагороди.
Так, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання обов’язків надається
педагогічним працівникам навчальних закладів всіх рівнів акредитації за умови досягнення ними
успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської
молоді, методичному забезпеченні, відсутність порушень і трудової дисципліни. Надання винагороди здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу на
оплату праці, та відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу за
погодженням з профспілковим комітетом. У положенні можуть бути визначені додаткові критерії
оцінки діяльності педагогічного працівника, конкретний розмір винагороди та строки її виплати.
У цьому положенні можуть бути визначені умови надання винагороди працівникам, які не обіймають педагогічну посаду, але мають години педагогічної роботи.
Зазначена грошова винагорода виплачується тільки педагогічним працівникам, і виплата
такої винагороди науково-педагогічним працівникам чинними нормативно-правовими актами
не передбачена.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до підпункту 5 пункту 4 наказу Міністерства освіти і
науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р.
№ 557 (із змінами), розробленого згідно із постановою КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298, керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ в межах фонду заробітної плати,
затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надано право затверджувати порядок і розміри
преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Лист
від 2 серпня 2013 р. № 6802-0-4-13/11
(витяг)
У Міністерстві юстиції розглянуто звернення щодо надання роз’яснення положень Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) і повідомляється таке.
<…>
Стосовно малозначності вчиненого адміністративного правопорушення слід зазначити, що
відповідно до статті 22 КУпАП ця обставина може бути підставою для звільнення порушника
від адміністративної відповідальності. При цьому в КУпАП відсутні визначення поняття «малозначність правопорушення» та його ознаки. У кожному конкретному випадку орган (посадова
особа), уповноважений вирішувати справу, самостійно вирішує питання про визнання діяння
малозначним.
Щодо строків притягнення до адміністративної відповідальності зазначаємо, що відповідно
до статті 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два
місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через
два місяці з дня його виявлення.
При цьому інші строки накладення адміністративного стягнення передбачені частинами другою — четвертою вказаної статті КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді) та у разі закриття кримінального провадження, коли в діях порушника наявні ознаки адміністративного правопорушення.
Також зазначаємо, що КУпАП не містить визначення поняття «триваюче» правопорушення.
Проте в теорії адміністративного права триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом
невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує
його неповністю чи неналежним чином.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Лист
від 21 лютого 2018 р. № 1404/13-18
Щодо права держслужбовця
на надбавку за вислугу років
<...>
Відповідно до пункту 4 Положення, затвердженого постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р.
№ 500, НАДС надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби
та служби в органах місцевого самоврядування.
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У зв’язку з цим зазначаємо, що стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46
Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) та Порядку обчислення стажу державної
служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 229.
Статтею 46 Закону передбачено, що стаж державної служби дає право на встановлення
державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
Статтею 50 Закону встановлено, що заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;
6) премії (в разі встановлення).
Згідно з частиною першою статті 52 Закону надбавка за вислугу років на державній службі
встановлюється на рівні 3 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний
рік стажу державної служби, але не більше 50 % посадового окладу.
Враховуючи викладене, державним службовцям, у яких протягом календарного місяця
виникло право на підвищення надбавки за вислугу років на державній службі, розмір надбавки
змінюється з дня набуття права на підвищення.
Відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 3 Умов оплати праці працівників державних органів,
які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління
адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджених постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15, керівники державної служби в державному органі та
керівники Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Сек
ретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного
управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату
Верховної Ради України (далі — управління) у межах затвердженого фонду оплати праці:
— здійснюють преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні
результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні
про преміювання, що діє у відповідному державному органі, управлінні;
— надають матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що
не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
Разом з тим згідно з Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвер
дженим постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 423, Мінсоцполітики є центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та
соціальної політики, а також проводить моніторинг у сфері оплати та нормування праці.
У зв’язку з цим для отримання роз’яснень щодо розміру фонду преміювання працівників
державних органів, які виконують функції з обслуговування, а також перерахунку таким працівникам розміру виплачених матеріальної допомоги для оздоровлення та матеріальної допо-
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моги для вирішення соціально-побутових питань рекомендуємо звернутися до вказаного
Міністерства.
Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Лист
від 3 квітня 2018 р. № 68/20/22-18
Щодо надання роз’яснень
Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» від
10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) Національне агентство України з питань
державної служби надає роз’яснення з питань застосування норм цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби.
Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Частиною першою статті 83 Закону № 889 встановлено підстави для припинення державної
служби, зокрема, втрата права на державну службу або його обмеження (стаття 84 Закону № 889).
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 84 Закону № 889 підставою для припинення
державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є
набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
Положенням частини другої статті 84 Закону № 889 визначено, що, зокрема, у випадку
набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення суб’єкт
призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання
або встановлення зазначеного факту.
Як зазначається в статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1700-VII (далі — Закон № 1700), корупційним правопорушенням є діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом
встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. Корупцією
у розумінні Закону № 1700 є використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього
Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
До суб’єктів, зазначених у частині першій статті 3 Закону № 1700, на яких поширюється дія
цього Закону, віднесено, зокрема, державних службовців.
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У главі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) наведені
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Відповідно до статті 221 КУпАП органами (посадовими особами), уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є судді районних,
районних у місті, міських чи міськрайонних судів.
Згідно зі статтею 283 КУпАП, розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
орган (посадова особа) виносить постанову по справі.
Так, відповідно до статті 284 КУпАП по справі про адміністративне правопорушення орган
(посадова особа) виносить, зокрема, постанову про накладення адміністративного стягнення
або про закриття справи.
При цьому статтею 285 КУпАП встановлено, що постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня
набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи
виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення
питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.
Отже, вчинення державним службовцем адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, що підтверджується рішенням суду, яке набрало законної сили, є підставою для припинення державної служби у зв’язку із втратою державним службовцем права на державну
службу.
Одночасно слід звернути увагу, що пунктом 5 частини другої статті 19 Закону № 889 визначено обмеження щодо вступу осіб на державну службу, а саме на державну службу не може
вступити особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з
корупцією правопорушення, — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду
законної сили.
Відповідно до статті 22 КУпАП при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника
від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.
Відповідно до частини другої статті 65 Закону № 1700 особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї
покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Так, зокрема, судом може бути винесено рішення про закриття провадження у справі за
відсутністю у діях державного службовця складу адміністративного правопорушення або ж у
зв’язку із закінченням строку, протягом якого може бути накладено адміністративне стягнення
(у даному випадку — протягом трьох місяців з дня виявлення адміністративного правопорушення, але не пізніше двох років з дня його вчинення).
Враховуючи наведене, на думку НАДС, державний службовець, якого звільнено від адміністративної відповідальності та до нього не застосовано адміністративне стягнення за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене Кодексом України про адміні-
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стративні правопорушення, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у порядку,
встановленому статтями 64–77 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.
№ 889-VIII.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 3 квітня 2018 р. № 2547/4/4.1-ДП-18
Щодо відповідальності за порушення вимог стосовно розміру зарплати
за першу половину місяця
Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист [...] і повідомляє.
Статтею 115 КЗпП передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно
в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких
органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше
двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та
не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним
актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності
таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не
менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового
окладу) працівника.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про оплату праці» норми оплати праці (за роботу
в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав
місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної
роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в
медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу;
переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних
формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для
донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам у разі переїзду на роботу до іншої
місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються КЗпП та
іншими актами законодавства України.
Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про
оплату праці» та КЗпП, є мінімальними державними гарантіями.
Таким чином, порушення вимог частини третьої статті 115 КЗпП щодо розміру заробітної плати за першу половину місяця не менше оплати за фактично відпрацьований час з

18

Кадровик України

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника є мінімальною державною
гарантією.
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 265 КЗпП тягне за собою накладення штрафу на юридичну та фізичну особу — підприємця, який використовує найману працю, у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення.
Разом з тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
Лист
від 21 лютого 2018 р.№ 1297/1/10.2-ДП-18
Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці) розглянула звернення та повідомляє.
Відповідно до пункту 2.3 глави II Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 25 січня 2012 р. № 67, зареєстрованих у Мін’юсті 14 лютого 2012 р. за № 26/20539 (далі —
Вимоги), дія яких поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності і видів діяльності, роботи підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-допусками, оформленими в установленому порядку.
Проте сама форма наряду-допуску Вимогами не передбачена. З огляду на це, роботодавці
використовують наряд-допуск за формою НД-90, відповідно до документів підприємств (положень, стандартів тощо), у тому числі і на підприємствах з видобутку корисних копалин відкритим способом, що не суперечить вимогам статті 13 Закону України «Про охорону праці».
Стосовно організації робіт підрядних організацій, які надають послуги з поточного утримання, переукладання (перестановки), капітального ремонту залізничної колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і зв’язку, а також контактної мережі на території підприємства з видобутку
корисних копалин відкритим способом, повідомляємо, що відповідно до підпункту 5.2.5 глави 5
Правил безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР, затверджених наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 23 квітня 1979 р. № 406,
роботи з ремонту кабельної мережі стрілок, світлофорів та рейкових колій повинні виконуватися відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 9 січня 1998 р. № 4, зареєстрованих у Мін’юсті
10 лютого 1998 р. № 93/2533 (далі — Правила).
У пункті 6.10 глави 6 Правил визначено порядок допуску працівників підрядних організацій,
які належать до відряджених працівників, до робіт в електроустановках підприємств-власників
електроустановок.
Порядок організації робіт підрядних організацій з поточного утримання, переукладання
(перестановки), капітального ремонту залізничної колії на підприємствах з видобутку корисних
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копалин відкритим способом Правилами безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР не регламентований.
Роботодавці, у разі проведення робіт з поточного утримання, переукладання (перестановки), капітального ремонту залізничної колії підрядними організаціями на підприємствах з видобутку корисних копалин відкритим способом, можуть використовувати наряд-допуск за формою НД-90, попередньо передбачивши його використання відповідними актами з охорони праці
підприємств (положеннями, стандартами, інструкціями тощо).

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Роз’яснення
Щодо ненадання працівнику щорічної відпустки
Відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх
протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером
праці.
Згідно з частиною п’ятою статті 79 КЗпП конкретний період надання щорічних відпусток
у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку
відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Відповідно до частини сьомої статті 79 КЗпП невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення
робочого року, за який надається відпустка. Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на невикористану відпустку. Також немає заборони надавати в майбутньому щорічні відпустки в разі їх невикористання, тому якщо працівник
не скористався своїм правом на таку відпустку за декілька попередніх років, він має право
використовувати всі дні.
Зважаючи на вищевикладене, працівник має право використати щорічну основну та додаткову відпустку за інший період роботи в поточному робочому році. Звертаємо увагу, що в заяві
та наказі провідпустку повинні бути вказані періоди, за які надається відпустка, та кількість днів
відпустки.
Відповідно до статті 28 Закону України «Про відпустки» особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством. Отже, ненадання працівнику щорічних відпусток є порушенням законодавства про працю, за що передбачена фінансова
та адміністративна відповідальність.
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Справа за позовом

про незаконне звільнення працівника
без згоди профспілки
Постанова Верховного Суду від 21 березня 2018 р. у справі
№ 569/11307/15-ц

В

ерховний Суд у складі колегії суддів
Першої судової палати Касаційного
цивільного суду розглянув у порядку
спрощеного позовного провадження
касаційну скаргу Публічного акціонерного
товариства (далі — ПАТ, відповідач) на рішення міського суду від 17 серпня 2016 р.
та рішення апеляційного суду від 5 жовтня
2016 р. та встановив таке.
У серпні 2015 р. особа звернулася до суду
з позовом до ПАТ про поновлення на роботі,
стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної
шкоди. Позовна заява мотивована тим, що з
17 жовтня 2005 р. вона працювала у відповідача. Дванадцятого травня 2009 р. її було
переведено на посаду начальника відділення.
Шостого липня 2015 р. особу було звільнено у
зв’язку із скороченням штату на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП. Позивач вказував на те, що
його звільнення є незаконним та безпідставним,
оскільки первинна профспілкова організація
не надала згоди на його звільнення. Крім того,
йому не було запропоновано іншої роботи,
а також не враховано його переважне право
на залишення на роботі як працівника, який
має тривалий безперервний стаж роботи на
цьому підприємстві, в сім’ї якого немає інших
працівників із самостійним доходом.
Моральну шкоду обґрунтовував тим, що
у зв’язку із незаконним звільненням зазнав
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моральних страждань, які проявилися у втраті
душевного спокою у зв’язку зі зміною звичного
розпорядку життя, вимушеними змінами в
житті, що потребувало додаткових зусиль для
його організації.
З урахуванням зазначеного позивач просив
поновити його на посаді начальника відділення з 6 липня 2015 р., стягнути з ПАТ на його
користь середній заробіток за час вимушеного
прогулу в розмірі 127 680 грн та моральну
шкоду в розмірі 2000 грн.
Рішенням міського суду від 17 серпня
2016 р. позов було задоволено: особу поновлено на посаді начальника відділення з 6 липня
2015 р. Також на користь особи було стягнуто з
ПАТ середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 127 375 грн 05 коп. та моральну
шкоду в розмірі 2000 грн і вирішено питання
про розподіл судових витрат.
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що звільнення
позивача було проведено із порушенням норм
трудового законодавства, а саме не отримано
попередньої згоди профспілки, а також позивачу не було запропоновано рівнозначні посади.
Рішенням апеляційного суду від 5 жовтня
2016 р. апеляційну скаргу ПАТ було відхилено,
апеляційну скаргу особи задоволено частково: рішення суду першої інстанції в частині
стягнення середньомісячного заробітку за час
вимушеного прогулу скасовано та ухвалено в
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цій частині нове рішення. На користь особи з
ПАТ було стягнуто 149 758 грн 95 коп. В іншій
частині рішення суду першої інстанції залишено
без змін.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції в
частині стягнення середньомісячного заробітку
за час вимушеного прогулу суд апеляційної
інстанції виходив із того, що при визначенні
суми середньомісячного заробітку за весь час
вимушеного прогулу суд першої інстанції припустився помилки під час підрахунку кількості
робочих днів, які підлягають оплаті.
У жовтні 2016 р. ПАТ подало до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ касаційну скаргу, в якій,
посилаючись на неправильне застосування
судами норм матеріального права та порушення
норм процесуального права, просило скасувати
вказані судові рішення, а справу направити на
новий розгляд до суду першої інстанції.
Касаційна скарга була мотивована тим, що
звільнення особи з ініціативи роботодавця
з посади начальника відділення № 422 ПАТ
у зв’язку із скороченням штату працівників
на підставі пункту 1 частини першої статті 40
КЗпП відбулося із дотриманням вимог законодавства, оскільки позивач обіймав посаду
начальника відділення № 422 ПАТ, а тому відповідно до вимог частини першої статті 431
КЗпП його звільнення не потребувало згоди
виборного органу первинної профспілкової
організації.
При цьому позивач був попереджений
про майбутнє звільнення за два місяці, йому
запропоновано наявні вакантні посади для
працевлаштування шляхом переведення на
посади: старшого персонального консультанта
фінансового з індивідуального бізнесу відділення № 636 ПАТ м. Рівне або начальника
відділення № 20 ПАТ у м. Суми, проте із цими
пропозиціями позивач не погодився. Також
позивачу було запропоновано інші посади, що
підтверджується повідомленням від 2 липня
2015 р., від яких позивач також відмовився.
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Відповідач вказував на те, що була скорочена лише посада начальника відділення ПАТ, яку
обіймав позивач, тому підстав для застосування
переважного права на залишення на роботі у
нього не було. Також відповідач заперечував
факт заподіяння моральної шкоди позивачу
та вказував на відсутність будь-яких доказів на
підтвердження заподіяння фізичних чи душевних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони
заподіяні, в якій грошовій сумі чи матеріальній
формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду
та з чого він виходить при цьому.
Відповідно до пункту 4 розділу XIII «Пе
рехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р.
№ 1618-IV (далі — ЦПКУ) у редакції Закону
України «Про внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та
інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 р.
№ 2147-VIII касаційні скарги (подання) на
судові рішення в цивільних справах, які подані
й розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до
Касаційного цивільного суду та розглядаються
спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу. Відповідно
до статті 388 ЦПКУ судом касаційної інстанції
в цивільних справах є Верховний Суд. Двадцять
четвертого січня 2018 р. справу було передано
до Верховного Суду.
Касаційна скарга підлягає частковому за
доволенню. Згідно з положенням частини
другої статті 389 ЦПКУ підставами касаційного оскарження є неправильне застосування
судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
Відповідно до частин першої, другої та
п’ятої статті 263 судове рішення має ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути
законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є
рішення, ухвалене на підставі повно та всебічно
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з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені
в судовому засіданні. Зазначеним вимогам
закону судові рішення не відповідають.
Судами попередніх інстанцій установлено,
що 17 жовтня 2005 р. особу було прийнято на
посаду заступника начальника відділу аналізу
роздрібного бізнесу управління кредитних
ризиків ПАТ. Дванадцятого травня 2009 р.
позивача перевели на посаду начальника відділення № 422 Акціонерного комерційного
інноваційного банку, який 18 грудня 2009 р.
було перейменовано на ПАТ.
Згідно з наказом від 6 липня 2015 р. № 258ВК особу було звільнено з посади начальника
відділення № 422 ПАТ у зв’язку зі скороченням
штату на підставі пункту 1 частини першої
статті 40 КЗпП (з виплатою вихідної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку). Відповідно до пункту 1 частини першої
статті 40 КЗпП 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 разі змін
в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Згідно з частиною другою статті 40
КЗпП звільнення з цих підстав допускається,
якщо неможливо перевести працівника, за
його згодою, на іншу роботу.
Статтею 492 КЗпП передбачено, що про
наступне вивільнення працівників персонально
попереджають не пізніше ніж за два місяці.
Одночасно з попередженням про звільнення у
зв’язку зі змінами в організації виробництва та
праці власник або уповноважений ним орган
пропонує працівникові іншу роботу на тому ж
підприємстві, в установі, організації.
У пункті 19 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
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трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
судам роз’яснено, що розглядаючи трудові
спори, пов’язані зі звільненням за пунктом 1
статті 40 КЗпП, суди зобов’язані з’ясувати,
чи справді у відповідача мали місце зміни в
організації виробництва та праці, зокрема ліквідація, реорганізація або перепрофілювання
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, чи
додержано власником або уповноваженим ним
органом норм законодавства, що регулюють
вивільнення працівника, які є докази щодо
змін в організації виробництва та праці, про
те, що працівник відмовився від переведення
на іншу роботу або що власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу
на тому ж підприємстві, в установі, організації,
чи не користувався вивільнюваний працівник
переважним правом на залишення на роботі
та чи був він попереджений за два місяці про
наступне вивільнення.
Установлено, що відповідачем було видано наказ «Про закриття відділення банку у
2015 році» від 18 березня 2015 р. і на підставі
рішення правління ПАТ від 16 березня 2015 р.
№ 07/15 закрито, серед інших, відділення
№ 422 у м. Рівному.
Двадцять сьомого березня 2015 р. ПАТ
видано наказ «Про внесення змін в організаційну структуру та штатний розпис ПАТ»,
згідно з яким з метою вдосконалення структури
банку, у зв’язку зі змінами в організації праці
ПАТ вирішено внести зміни в організаційну
структуру і штатний розклад ПАТ; скоротити
з 7 липня 2015 р. штатні посади та чисельність
працівників ПАТ, у тому числі єдину посаду
начальника відділення № 422 у м. Рівному.
Десятого квітня 2015 р. особу було ознайомлено з попередженням про майбутнє звільнення на підставі пункту 1 частини першої стат
ті 40 КЗпП і запропоновано посади старшого
персонального консультанта фінансового з
індивідуального бізнесу відділення № 636 ПАТ
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з робочим місцем у м. Рівному та начальника
відділення № 20 ПАТ з робочим місцем у
м. Суми, від яких позивач відмовився.
Третього липня 2015 р. позивачу запропонована посада консультанта фінансового
відділення № 259 ПАТ з робочим місцем у
м. Красноармійську та консультанта фінансового відділення № 454 ПАТ з робочим місцем
у м. Сєверодонецьку, від яких позивач також
відмовився.
Отже, у ПАТ справді відбулися зміни в організації виробництва та праці й скорочення
штату, що стали підставою для вивільнення
працівників, у тому числі особи, на підставі
пункту 1 статті 40 КЗпП. Позивач був попереджений за два місяці про наступне вивільнення,
але від переведення на іншу роботу відмовився.
Відповідно до частини першої статті 42
КЗпП у разі скорочення чисельності чи штату
працівників у зв’язку із змінами в організації
виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш
високою кваліфікацією й продуктивністю праці.
У разі звільнення за частиною першою статті 40 КЗпП діють переваги на залишення на
роботі щодо категорій працівників, вказаних у
статті 42 КЗпП. До кола працівників, які мають
переважне право на залишення на роботі, і працівників, які не мають таких переваг, а тому
підлягають звільненню, входять усі працівники,
які обіймають таку ж посаду і виконують таку
ж роботу у відділенні як відокремленому підрозділі підприємства.
Враховуючи, що під час закриття відділення № 422 ПАТ скорочено єдину посаду
його начальника, підстав для застосування
переважного права на залишення на роботі
позивача не було.
Поновлюючи особу на роботі, суди попередніх інстанцій виходили з того, що відсутня
згода профспілкового органу на звільнення
позивача, що є підставою для поновлення його
на роботі. Колегія суддів не погодилася з таким
висновком судів з таких підстав.
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Чотирнадцятого липня 2015 р. первинна
профспілкова організація Волинського РУ ПАТ
направила відповідачу висновок про відмову
в наданні згоди на звільнення особи у зв’язку
з тим, що відповідач не виконав вимоги стат
ті 42 КЗпП.
Відповідно до статті 43 КЗпП розірвання
трудового договору з підстав, передбачених
пунктами 1, 2–5, 7 частини першої статті 40
КЗпП і пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП, може
бути проведено лише за попередньою згодою
профспілкового виборного органу, членом якої
є працівник.
Згідно з частиною першою статті 431 КЗпП
розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу
без згоди виборного органу первинної профспілкової організації допускається у випадках
звільнення керівника підприємства, установи,
організації (філіалу, представництва, відділення
та іншого відокремленого підрозділу), його
заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників,
а також службових осіб органів доходів і зборів,
яким присвоєно спеціальні звання, і службових
осіб центральних органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за
цінами; керівних працівників, які обираються,
затверджуються або призначаються на посади
державними органами, органами місцевого
самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян.
У пункті 15 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику розгляду судами
трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
судам роз’яснено, що розірвання трудового
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається лише за
попередньою згодою профспілкового органу,
крім випадків, передбачених статтями 43 і 431
КЗпП.
Суди попередніх інстанцій на вказані норми
уваги не звернули й не врахували, що позивач
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обіймав посаду начальника відділення № 422
ПАТ, а тому відповідно до вимог частини першої
статті 431 КЗпП розірвання з ним трудового
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного
органу первинної профспілкової організації є
правомірним.
Відповідно до статті 412 ЦПКУ підставами
для скасування судових рішень повністю або
частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне
застосування норм матеріального права або
порушення норм процесуального права.
Зважаючи на те, що у справі не вимагається
збирання або додаткової перевірки чи оцінки
доказів, обставини справи встановлені судом
повно, але допущено неправильне застосування
норм матеріального права, оскаржувані судові
рішення підлягають скасуванню з ухваленням
нового рішення про відмову в задоволенні
позову особи, оскільки у ПАТ дійсно відбулися зміни в організації виробництва та праці
й скорочення штату, що стали підставою для
вивільнення працівників, у т. ч. позивача на
підставі пункту 1 статті 40 КЗпП, звільнення
якого відбулося з дотриманням вимог трудового законодавства щодо порядку вивільнення
працівників, а тому підстав для поновлення
позивача на роботі немає.
Оскільки не встановлено порушення трудових прав позивача у зв’язку з його звільненням,
відсутні підстави для задоволення позовних
вимог про стягнення середнього заробітку за
час вимушеного прогулу та відшкодування
моральної шкоди.
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від
8 липня 2011 р. № 3674-VI від сплати судового
збору під час розгляду справи в усіх судових
інстанціях звільняються позивачі — у справах
про стягнення заробітної плати та поновлення
на роботі.
Керуючись статтями 400, 412, 416 ЦПКУ
Верховний Суд постановив:
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l касаційну скаргу ПАТ задовольнити
частково. Рішення міського суду від 17 серпня 2016 р. та рішення апеляційного суду від
5 жовтня 2016 р. скасувати;
l у задоволенні позову особи до ПАТ про
поновлення на роботі, стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди відмовити.

Правовий коментар
Вкотре переконуємося, що судді, як і юристи,
неуважно вивчають норми КЗпП. Адже статтею 431 КЗпП чітко визначено, що розірвання
трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) допускається
в разі:
l ліквідації підприємства, установи, організації;
l незадовільного результату випробування,
обумовленого під час прийняття на роботу;
l звільнення із суміщуваної роботи у зв’язку
з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку
з обмеженнями на роботу за сумісництвом,
передбаченими законодавством;
l поновлення на роботі працівника, який
раніше виконував цю роботу;
l звільнення працівника, який не є членом
первинної профспілкової організації, що діє на
підприємстві, в установі, організації;
l звільнення з підприємства, установи,
організації, де немає первинної профспілкової
організації;
l звільнення керівника підприємства,
установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого
підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації,
його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні
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звання, і службових осіб центральних органів
виконавчої влади, що реалізують державну
політику у сферах державного фінансового
контролю та контролю за цінами; керівних
працівників, які обираються, затверджуються
або призначаються на посади державними
органами, органами місцевого самоврядування,
а також громадськими організаціями та іншими
об’єднаннями громадян;
l звільнення працівника, який вчинив за
місцем роботи розкрадання (в т. ч. дрібне)
майна власника, встановлене вироком суду,
що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення
адміністративного стягнення або застосування
заходів громадського впливу;
l призову або мобілізації власника — фізичної особи під час особливого періоду.
Як свідчать матеріали судової справи, установа зазнала значних збитків через судовий
спір з працівником, виплативши йому середній
заробіток за «вимушений прогул» та майнову
шкоду. Крім того, слід звернути увагу, що пра-
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цівник у трудових спорах звільнений від сплати
судового збору, а роботодавець — ні. З фабули
справи вбачається, що на етапі звільнення була
допущена неуважність відділу персоналу щодо
звернення за згодою на звільнення до профспілки. Незважаючи на те, що профспілка надала
підстави для відмови та переважного права на
залишення на роботі, керівник все одно видав
наказ про звільнення працівника.
Отже, в разі звільнення працівників з іні
ціативи власника слід бути дуже уважними.
У таких випадках в наказі потрібно чітко зазначати всі формальності щодо ситуації, яка
розглядалася. Тобто, на нашу думку, необхідно було, зокрема, зазначити: «…згідно з абзацом 7 частини першої статті 431 КЗпП звільнення відбувається без згоди профспілки»,
а також «…відповідно до статті 42 КЗпП
переважним правом на залишення на роботі
не користується».
Підготувала Таміла Радченко,
головний редактор журналу «Кадровик України»
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Відсторонення
від роботи

Поняття «відсторонення» в нормативних актах чітко не визначено, хоча КЗпП
і передбачено підстави для таких дій. У той же час цей термін міститься й у
Цивільному кодексі України, який має опосередковане відношення до трудових відносин. Тож у статті з’ясуємо, що мається на увазі під відстороненням
працівника від роботи, та розглянемо випадки, за яких відбувається відсторонення, порядок його оформлення та оплати

Нормативно-правові акти до теми:
 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (далі — КПКУ);
 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X
(далі — КУпАП);
 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII (далі — Закон № 4004);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
№ 889);
 Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII (далі — Закон
№ 1700);
 Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. № 3353-XII (далі — Закон № 3353);
 Закон Україні «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі —Закон № 2694);
 Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними
діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР (далі — Закон № 266/94).
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Відсторонення за нормами КЗпП
Відстороненням слід вважати тимчасове недопущення працівника до роботи з підстав, передбачених законодавством. У разі відсторонення
від роботи трудові правовідносини тривають
незважаючи на те, що працівник тимчасово
до роботи не допускається. Ця процедура застосовується як тимчасовий захід до прийняття
остаточного рішення про можливість чи неможливість виконання працівником обов’язків,
встановлених трудовим договором. Після закінчення строку відсторонення працівника
залежно від підстав може бути допущено до
роботи, переведено на іншу роботу або звільнено. Працівник допускається до роботи, якщо
відсторонення було незаконним або усунуто
його причини, тобто виконано умови допуску
до роботи, наприклад, він успішно пройшов
обов’язковий медичний огляд, перевірку відповідних знань тощо.
У разі якщо працівника було відсторонено
від роботи на певний період, наприклад до
проходження медичного огляду, але він за цей
час не виконав вимог, з якими було пов’язано
відсторонення, його можна притягнути до
дисциплінарної відповідальності з винесенням
догани, а в разі невиконання і цих розпоряджень — навіть звільнити за пунктом 3 статті 40
КЗпП (систематичне невиконання працівником
без поважних причин обов’язків, покладених
на нього трудовим договором або правилами
внутрішнього трудового розпорядку, якщо до
працівника раніше застосовувалися заходи
дисциплінарного чи громадського стягнення).
Слід зауважити, що окремими нормами
законодавства відсторонення передбачено як
право роботодавця, а в деяких випадках — як
обов’язок. Законодавством визначено перелік
випадків, за яких застосовується відсторонення.
Так, згідно зі статтею 46 КЗпП відсторонення
працівника допускається в разі:
 появи його на роботі в нетверезому стані,
у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
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Після закінчення строку відсторонення працівника залежно від підстав може бути допущено до роботи, переведено на іншу роботу або
звільнено
 відмови або ухилення від обов’язкових
медичних оглядів, навчання, інструктажу та
перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки;
 в інших випадках, передбачених законодавством.
Також додаткові підстави для відсторонення
від роботи та умови оплати за цей період можуть
бути передбачені в контракті, якщо з відповідними категоріями працівників може укладатися
контрактна форма трудового договору. Адже
згідно з частиною третьою статті 21 КЗпП права,
обов’язки, умови організації праці, матеріального забезпечення та відповідальність сторін
можуть встановлюватися за угодою сторін.

Відсторонення у випадках,
не передбачених КЗпП
Згідно зі статтею 46 КЗпП відсторонення від
роботи (посади) можливе й в інших випадках,
передбачених законодавством. Тож далі розглянемо їх детальніше.

У разі непроходження медогляду
Відповідно до статті 7 Закону № 4004 підприємства, установи та організації зобов’язані
усувати за поданням посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби від роботи
осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих
інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті
з такими хворими, з виплатою в установленому
порядку допомоги із соціального страхування,
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Слід зауважити, що окремими
нормами законодавства
відсторонення передбачено як
право роботодавця, а в деяких
випадках — як обов’язок
а також осіб, які ухиляються від обов’язкового
медичного огляду або щеплення проти інфекцій. У згаданих випадках таким особам не
передбачено виплати допомоги по соціальному
страхуванню та збереження заробітної плати.

Відсторонення від посади
держслужбовця
Згідно зі статтею 72 Закону № 889 підставою для відсторонення державного службовця
від виконання посадових обов’язків є невиконання або неналежне виконання посадових
обов’язків, що могло призвести або призвело до
людських жертв, заподіяло значну матеріальну
чи моральну шкоду фізичним або юридичним
особам, державі, територіальній громаді.
Рішення про відсторонення державного
службовця від виконання посадових обов’язків
приймається відповідно керівником державної
служби або суб’єктом призначення. Тривалість
такого відсторонення не може перевищувати
часу дисциплінарного провадження. Під час відсторонення від виконання посадових обов’язків
держслужбовець зобов’язаний перебувати на
робочому місці відповідно до правил внут
рішнього службового розпорядку та сприяти
здійсненню дисциплінарного провадження.
У разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення державного службовця
до дисциплінарної відповідальності йому в
установленому порядку оплачується час відсторонення від виконання посадових обов’язків
у розмірі середньої заробітної плати.
Відсторонення державного службовця від
виконання посадових обов’язків у разі вчи-
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нення ним корупційного правопорушення
здійснюється відповідно до статті 30 Закону
№ 1700. Згідно з цією нормою усунення особи,
уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, прирівняної до
неї особи від виконання завдання, вчинення дій,
прийняття рішення чи участі в його прийнятті
в умовах реального чи потенційного конфлікту
інтересів здійснюється за рішенням керівника
відповідного органу у випадках, якщо конфлікт
інтересів не має постійного характеру та за
умови можливості залучення до прийняття
такого рішення або вчинення відповідних дій
інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації. Усунення особи,
уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, прирівняної до
неї особи від виконання завдання, вчинення дій,
прийняття рішення чи участі в його прийнятті
в умовах реального чи потенційного конфлікту
інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших
працівників відповідного органу здійснюється
за рішенням керівника органу або відповідного
структурного підрозділу, в якому працює особа.

Відсторонення в разі
кримінального провадження
Згідно зі статтею 154 КПКУ відсторонення
від посади може бути здійснено щодо особи,
яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, і незалежно від
тяжкості злочину — щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Тобто за
нормами КПКУ відсторонити від роботи можна
будь-якого працівника, а не лише посадову
особу. КПКУ передбачено, що відсторонення
здійснюється на підставі рішення слідчого судді
на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено
відповідно до вимог статті 158 КПКУ.
Відсторонення може бути скасовано ухвалою
слідчого судді під час досудового розслідування
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Додаток 1
Зразок наказу про відсторонення без збереження заробітної плати
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАР»
НАКАЗ
12.06.2018			

м. Київ 			

№ 12-П

Про відсторонення від роботи
Савчук О. І.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII
ВІДСТРОНИТИ:
САВЧУК Оксану Ігорівну, кухаря, від роботи з 13 червня 2018 р. у зв’язку з
ухиленням її від обов’язкового медичного огляду на термін до 27 червня 2018 р.
без збереження заробітної плати для проходження обов’язкового медичного
огляду та отримання нею допуску до роботи за його результатами.
Підстава: доповідна записка начальника охорони праці Ткачука А. А. від 11.06.2018 р.
Голова правління		

Оніщук

І. А. Оніщук

З наказом ознайомлена
Савчук О. І. Савчук
12.06.2018
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Інші випадки відсторонення
Під відстороненням у розумінні
ЦКУ слід розуміти прийняття
рішення компетентним органом
товариства, спрямованого на
унеможливлення здійснення
членом виконавчого органу
в межах корпоративних відносин
з товариством повноважень
у сфері управлінської діяльності
чи суду, під час судового провадження за клопотанням прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, якого було відсторонено від посади,
якщо в подальшому застосуванні цього заходу
відпала потреба.

Відсторонення водія
Підставою для відсторонення водія може
бути відсутність документа, що дає право на
керування транспортним засобом. Згідно зі
статтею 16 Закону № 3353 водій під час керування транспортним засобом повинен мати
при собі посвідчення водія. Відсутність такого посвідчення у працівника, який згідно зі
штатним розписом виконує обов’язки водія,
є підставою для відсторонення його від роботи.
У такому разі роботодавець має право відсторонити працівника від роботи, а за можливості —
перевести його на іншу роботу, виконання якої
не потребує наявності посвідчення, про що має
бути обумовлено в наказі.
Поліцейські мають право тимчасово вилучати посвідчення водія за наявності підстав
вважати, що водій вчинив правопорушення,
передбачене КУпАП, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.
Про тимчасове вилучення посвідчення водія
вноситься запис до протоколу про адміністративне правопорушення (ст. 2651 КУпАП).
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Згідно зі статтею 99 ЦКУ повноваження члена
виконавчого органу можуть бути в будь-який
час припинені або він може бути тимчасово
відсторонений від виконання своїх повноважень. Мінсоцполітики у своєму листі від 31
липня 2014 р. № 8475/0/14-14/06 наголошує,
що рішення про припинення повноважень
або тимчасове відсторонення від виконання
обов’язків члена виконавчого органу прий
мається в будь-який момент і на будь-яких
підставах у розумінні норм цивільного законодавства незалежно від випадків, обумовлених
установчими документами. Відсторонення
від виконання повноважень за нормами ЦКУ
за своєю правовою природою є предметом
регулювання правовідносин і правовими наслідками відрізняється від відсторонення від
роботи за нормами статті 46 КЗпП.
Отже, під відстороненням у розумінні ЦКУ
слід розуміти прийняття рішення компетентним
органом товариства, спрямованого на унеможливлення здійснення членом виконавчого
органу в межах корпоративних відносин з
товариством повноважень у сфері управлінської діяльності. Відповідно можливість такого
відсторонення не є предметом регулювання
нормами трудового права.
Згідно зі статтею 17 Закону України «Про
пестиц иди та агрохімікати» від 2 березня
1995 р. № 86/95-ВР посадові особи органів
державної виконавчої влади, які здійснюють
державний нагляд та державний контроль у
сфері діяльності з пестицидами і агрохімікатами, в межах компетенції, передбаченої законодавством, мають право вимагати усунення
від роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб,
які не мають відповідного посвідчення. Законні
вимоги посадових осіб є обов’язковими для
виконання.
Згідно з Переліком прав посадових осіб
(державних інспекторів системи Державного
комітету України по нагляду за охороною праці),
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затвердженим головою Держнаглядохорон
праці України 12 листопада 1993 р., державні
інспектори по нагляду за охороною праці відповідно до посадових обов’язків мають право:
 надсилати власникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових
осіб займаній посаді, а також вносити пропозиції про відсторонення від роботи працівників,
які систематично порушують законодавчі та
інші нормативні акти про охорону праці та
використання надр;
 відстороняти від виконання небезпечних
і спеціальних робіт осіб, які не мають допуску
на їх виконання або виявили під час перевірки
незадовільні знання;
 відстороняти від роботи працівників, які
перебувають на робочих місцях у спецодязі,
спецвзутті або в інших засобах індивідуального
захисту, що не відповідають умовам праці та
вимогам нормативно-технічної документації. Цим нормативним актом не передбачено
збереження заробітної плати на період відсторонення.
Згідно з пунктом 11.1 Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 17 серпня
2012 р. № 346, Національний банк України
має право тимчасово, до усунення порушення,
відстороняти посадову особу банку від посади
за наявності фактів, які свідчать про дії або бездіяльність цієї посадової особи, що призвели до
здійснення ризикової діяльності або порушення
вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку. До
посадових осіб банку, яких Національний банк
має право тимчасово, до усунення порушення,
відсторонити від посади, належать: голова, його
заступники та члени ради банку; голова, його
заступники та члени правління банку; головний
бухгалтер банку, його заступники; керівник
відокремленого підрозділу банку; головний
бухгалтер відокремленого підрозділу банку
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У разі вирішення питання щодо
оплати за період відсторонення
необхідно керуватися нормами, які
передбачені відповідним нормативним актом і які визначають
підстави відсторонення
(за наявності); керівник філії іноземного банку;
головний бухгалтер філії іноземного банку.
Рішення про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку
від посади/надання дозволу на поновлення на
посаді приймається Правлінням Національного
банку або Комітетом з питань нагляду. У всіх наведених випадках не передбачено збереження
за працівниками заробітної плати.

Оплата за період відсторонення
Враховуючи те, що заробітна плата виплачується за виконану роботу, відсторонення від роботи
повинно було б здійснюватися без збереження
зарплати. Однак законодавством встановлені
окремі випадки, коли заробітна плата в разі
відсторонення від роботи зберігається. У разі
вирішення питання щодо оплати за період відсторонення необхідно керуватися нормами, які
передбачені відповідним нормативним актом
і які визначають підстави відсторонення.
З вищевикладеного можна зробити вис
новок, що відсторонення зі збереженням заробітної плати має бути прямо передбачено
нормами закону, на підставі якого приймається рішення про відсторонення, або умовами
контракту. В усіх інших випадках не вбачається
можливості збереження заробітної плати за період відсторонення. У випадку, передбаченому
статтею 7 Закону № 4004, за період відсторонення у встановленому порядку виплачується
допомога по соціальному страхуванню.
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Додаток 2
Зразок наказу про відсторонення із збереженням заробітної плати
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
07.06.2018			

м. Київ			

№ 37-П

Про відсторонення від роботи
Косолапа П. С.
Згідно зі статтею 72 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII у зв’язку з неналежним виконання посадових обов’язків, що
може завдати значної матеріальної шкоди,
ВІДСТОРОНИТИ:
КОСОЛАПА Павла Степановича, заступника начальника управління праці та
соціального захисту, від виконання повноважень за посадою з 8 червня 2018 р. на
строк до закінчення службового розслідування із збереженням заробітної плати.
Підстава: акт перевірки контрольно-ревізійного управління від 06.06.2018 р.
Начальник управління		

Ложкін 			І. С. Ложкін

З наказом ознайомлений
Косолап П. С. Косолап
07.06.2018
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На думку автора, також за період відсторонення може бути збережено дві третини тарифної ставки, якщо це передбачено контрактом
або обумовлено в наказі. Згідно з частиною
першою статті 113 КЗпП час простою не з вини
працівника оплачується з розрахунку не нижче
від двох третин тарифної ставки встановленого
працівникові розряду (окладу).
Заробітна плата за період відсторонення
не зберігається, але відшкодовується на підставі Закону № 266/94. Так, згідно зі статтею 1
цього Закону підлягає відшкодуванню шкода,
завдана громадянинові внаслідок незаконного
відсторонення від роботи (посади). Право на
відшкодування шкоди виникає в разі:
 встановлення у вироку суду факту незаконного відсторонення;
 закриття кримінальної справи;
 відмови в порушенні кримінальної справи;
 закриття справи про адміністративне
правопорушення.
Відшкодування шкоди відбувається в судовому порядку за рахунок коштів державного
бюджету, а розмір суми визначається з урахуванням заробітку, не одержаного громадянином за час відсторонення.

Оформлення відсторонення
Відсторонення працівника від роботи чи виконання обов’язків за посадою оформляється
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Відсторонення працівника
від роботи чи виконання
обов’язків за посадою
оформляється наказом
роботодавця, який видається
у строк, визначений поданням
(постановою) компетентних
органів

наказом (розпорядженням) роботодавця (додатки 1 і 2), який видається у строк, визначений
поданням (постановою) компетентних органів
(санітарних інспекторів, постанова прокурора
тощо). У наказі слід зазначити не лише підстави
відсторонення з посиланням на нормативні
акти, а й період, на який працівник відсторонюється від роботи. У такому разі про допущення
працівника до роботи окремого наказу видавати не потрібно. Якщо неможливо встановити
конкретний термін відсторонення, вказують,
наприклад: «…на час проведення слідчих дій».
У такому випадку після їх закінчення видається
окремий наказ про допущення працівника до
роботи. Працівник повинен ознайомитися з
наказом під підпис, а в разі неможливості чи
відмови складається відповідний акт. Запис
про відсторонення до трудової книжки не
вноситься. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора
журналу «Кадровик України»

Табельний облік:

порядок застосування

У попередньому номері журналу була запропонована форма табеля обліку
використання робочого часу та умовні позначення для фіксації відпрацьованого часу й причин відсутності працівника. Але для ознайомлення з усіма
нюансами оформлення табеля цієї інформації недостатньо, тож у статті
розглянемо, як присвоювати табельні номери, вносити, за потреби, зміни
до табеля, а також питання відповідальності в разі його заповнення, строки
подання до бухгалтерії та процедуру закриття цього облікового документа
Закінчення. Початок в № 5/2018

Нормативно-правові акти та список скорочень до теми:
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної
облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 (далі — Наказ № 489);
 цивільно-правовий договір (далі — ЦПД);
 положення про табельний облік використання робочого часу (далі — Положення).

У

попередній статті вже було зазначено, що
табель обліку робочого часу ведеться на
працівників усіх категорій. Нагадаємо,
що працівниками є особи, які працюють
за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації (далі — підприємство) незалежно від форми власності та виду
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діяльності або у фізичної особи, яка відповідно
до законодавства використовує найману працю,
а отже, до них не належать фізичні особи, які
працюють на підставі ЦПД. Тому, окрім осіб, які
працюють за ЦПД, під час працевлаштування усім
працівникам (у т. ч. сумісникам) присвоюються
табельні номери.
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Процедура присвоєння
табельних номерів
Правила присвоєння табельних номерів нескладні.
По-перше, на тих підприємствах, які ведуть
облік заробітної плати (можливо, й кадровий
облік) у поширених у нашій країні програмах
сімейства 1С, питання присвоєння табельних
номерів у вищевказаний спосіб не поставатимуть, адже ця програма під час прийняття
працівника на роботу присвоює їх автоматично.
По-друге, якщо прийняття на роботу працівника відбувається шляхом оформлення підприємством наказу типової форми № П-1 «Наказ
(розпорядження) про прийняття на роботу»,
затвердженої Наказом № 489, разом з цією процедурою відбувається й присвоєння табельного
номера кожному окремому працівнику.
Також слід додати, що в разі використання
програми 1С бухгалтерією питання паралельного присвоєння табельних номерів шляхом
видання типової форми наказу відділом кадрів,
який може не використовувати цю програму,
варто узгодити задля уникнення їх здвоєння.
По-третє, як відомо, поряд із типовою формою допускається оформлення наказу про
прийняття працівника на роботу на бланку
підприємства. Такий бланк має містити всі реквізити, передбачені типовою формою № П-1.
Однак під час оформлення наказу на бланку,
як правило, про присвоєння табельного номера
забувають і в такій формі наказу його не відображають. Тож якщо підприємство користується формами наказів, що затверджені ним
самостійно, присвоєння табельних номерів
матиме свою специфіку.
Оскільки крім автоматичного присвоєння
табельних номерів програмою 1С механізм їх
присвоєння та зміни не визначено жодним нормативно-правовим актом, підприємство має
право самостійно встановити цю процедуру.
Таким чином, процес їх присвоєння доцільно
виділити окремим пунктом у внутрішньому
документі, що регулює питання табельного
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обліку. Таким документом є Положення (зразок
положення див. на с. 96).
Присвоєння табельного номера на практи
ці відбувається шляхом заповнення журналу
реєстрації табельних номерів працівників, яких
прийнято на підприємство згідно зі штатним
розписом. Цей журнал ведеться в довільному
порядку, який підприємство обирає самостій
но. Однак логічним є те, що вони присвоюються на підставі дати прийняття на роботу
і у хронологічному порядку. Переважно такі
номери складаються з арабських цифр, які не
змінюються протягом усього періоду роботи працівника. Зразок журналу присвоєння
табельних номерів наведено в додатку 1. Тож
цей номер проставляється в кадрових (його
номер відображається в особовій картці працівника форми № П-2, затвердженій Наказом
№ 489) та облікових документах (яким також
є власне табель) та зберігається за працівником
у разі його переміщення, виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника, розширення
зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт та суміщення.
Процедура присвоєння табельного номера,
який залишився після звільнення (переведення)
працівника, хоч і не суттєво, але все ж таки
відрізняється від процедури його присвоєння
вперше. Адже вона не містить обмежень та
відбувається у звичному для кожного порядку. Утім, ці та інші правила слід також вказати
в Положенні. Зокрема, це може бути норма,
яка передбачатиме, що в разі звільнення або
переведення працівника його табельний номер,
наприклад, не може присвоюватися іншому
працівникові протягом одного (двох) років.

Відповідальні за заповнення табеля
Під час організації ведення обліку використання
робочого часу наказом керівника призначають
відповідальних за ведення табелів, якими, зазвичай, стають керівники структурних підрозділів.
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Додаток 1
Зразок журналу присвоєння табельних номерів
№ Дата внесення
з/п
запису
1
3

2
...
23.01.2018

Табельний номер, Прізвище, ім’я, по батькові
присвоєний
працівника, якому присвоєно
працівнику
табельний номер
3

4

313

Чуб Олексій Іванович

Яким документом
присвоєно
табельний номер*
5

* Ця графа може використовуватися в разі, якщо під час працевлаштування працівника підприємство видає наказ типової
(або іншої) форми, але яка містить такий реквізит, як табельний номер, а також у разі, якщо використовувана підприємством
програма присвоює його автоматично.

У свою чергу, ці керівники можуть доручати ви
конання вказаних обов’язків працівникам структурних підрозділів, забезпечуючи таким чином
надання заповненого табеля з усіма необхідними
підтвердними документами (за потреби).
Якщо на підприємстві або в структурному
підрозділі немає працівника, який обіймає посаду
табельника, на відповідних осіб структурного
підрозділу (незалежно від займаної посади)
можуть покладатися обов’язки щодо ведення
табеля. У такому разі до посадових інструкцій
таких працівників варто внести функції щодо
контролю фактичного часу перебування працівників структурного підрозділу на роботі та
ведення табельного обліку з покладенням відповідальності за правильне відображення робочого часу працівників у табелі та своєчасність
його надання для звірки до відділу кадрів (за
потреби). Нагадаємо, що після затвердження
та введення в дію посадових інструкцій до них
можуть вноситися доповнення або зміни (у разі
перерозподілу завдань, функцій, обов’язків,
скорочення чисельності або штату працівників
та в інших випадках), але лише на підставі наказу
керівника підприємства. А отже, до них можна
включити інформацію й щодо заповнення табеля.
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Правила роботи відповідального
за ведення табеля
Залежно від специфіки діяльності підприємства
вносити інформацію до табеля щодо перебування працівника на роботі або його відсутності
можна в різний спосіб. Це може відбуватися як за
допомогою пропускної системи, яка фіксує такі
дії працівника, так і шляхом ведення журналу
приходу на роботу та виходу працівників з роботи, який бажано мати в кожному структурному
підрозділі або на вході в робоче приміщення.
І хоча прямої норми щодо ведення такого
журналу законодавством не передбачено, авторський колектив науково-практичного коментаря до статті 57 КЗпП зазначає, що до початку
роботи працівник зобов’язаний відмітити свій
прихід на роботу, а після її закінчення — вихід.
Окрім цього, статтею 1037 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5,
строк зберігання журналу реєстрації приходу на
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роботу і виходу з роботи працівників чітко визначений і становить один рік. Цей строк є логічним,
адже табелі мають той самий строк зберігання.
Отже, працівники під час приходу на роботу в
такому журналі записують час, прізвище та ініціали, а наприкінці робочого дня — час залишення
робочого місця. Наповнення журналу може відбуватися за графами, наведеними в додатку 2.
На підставі цієї інформації відповідальна за
ведення табеля особа структурного підрозділу
може його заповнювати. Рекомендуємо перед
його підписанням керівником структурного
підрозділу та власне самою відповідальною
особою звірити та уточнити внесену інформацію у працівника відділу кадрів.
Разом з тим слід зазначити, що в разі роботи
на комп’ютері з використанням працівниками
такої програми, як 1С, інформація щодо її
запуску може бути використана для перевірки
початку роботи працівника. Утім, і цей варіант
не є достатньо надійним.

Порядок роботи працівника
відділу кадрів
Після заповнення табеля відповідальними особами відділ кадрів, як правило, його перевіряє,

адже лише його працівники володіють повною
інформацією щодо прийняття, переведення,
звільнення, надання відпусток, відряджень,
листків непрацездатності, графіків змінності за
підсумованого обліку робочого часу за потрібний період тощо.
У разі якщо підприємство невелике, табель
може складатися одним працівником — працівником відділу кадрів, а отже, він буде підписаний лише ним. В інших випадках повне
заповнення табеля завершується підписанням відповідальною за його ведення особою,
керівником структурного підрозділу та відповідальним за звірку працівником відділу
кадрів. Приклад оформлення підписання табеля
наведено в додатку 3.

Участь керівника підприємства
в затвердженні табеля
Передусім звертаємо увагу, що типовою формою не передбачено затвердження табеля
керівником підприємства. Тому питання щодо
затвердження ним табеля також не завадить
висвітлити в локальному документі. Зауважимо,
що така норма буде доцільною для підприємств
із невеликою кількістю працівників. Для під-

Додаток 2
Зразок журналу приходу на роботу та виходу працівників з роботи
№
з/п
1
5

Дата
2
...
02.05.2018

Прізвище, ім’я,
по батькові
працівника
3
Чуб О. І.

Час приходу Час виходу
на роботу
з роботи

Підпис

Примітка*
7

4

5

6

8:55

18:10

Чуб

* У цій графі можна позначати відпустку, іншу відсутність працівника тощо.
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Додаток 3
Приклад оформлення підписання табеля відповідальними особами
Відповідальна
Керівник
____________ структурного ______________
особа
(посада)
(посада)
підрозділу
«_» ____ 20__р. _______ ______ «_» ____ 20__р. _______
(підпис) (П. І. Б.)
(підпис)

приємств із чисельністю навіть від 100 працівників заповнення та затвердження керівником
підприємства зведеного табеля буде досить
незручним на практиці.

Порядок внесення змін
Табель використовується для своєчасного
нарахування заробітної плати, але в разі внесення до нього змін попередній не підлягає ані
вилученню, ані знищенню. Крім цього, внесення змін до табеля шляхом закреслення або за
допомогою ручки-коректора неприпустиме.
Таким чином, у структурному підрозділі, де
відбулися зміни, має бути створено новий
табель, в якому необхідну інформацію слід
скорегувати. Це може відбуватися в разі, якщо:
 щорічна відпустка працівника тривала до
кінця місяця, і під час неї він захворів. У цьому
випадку відпустка переноситься (подовжується)
на кількість календарних днів, що дорівнює
кількості календарних днів хвороби, підтвердженої листком непрацездатності;
 працівник затримався у відрядженні або
повернувся з нього раніше, про що не зазначено в табелі;
 працівник із запізненням повідомив про
відкриття листка непрацездатності, який не був
відмічений у табелі;
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______
(П. І. Б.)

Працівник
_______________
відділу
(посада)
кадрів
«_» ____ 20__р. _______
(підпис)

______
(П. І. Б.)

 працівник був залучений до роботи у
вихідний (святковий) день, проте з наданням
іншого дня відпочинку за таку роботу визначився після подання табеля до бухгалтерії;
 працівник-донор здав кров і приніс довідку, що підтверджує здачу крові, а цей факт не
було внесено до табеля;
 працівник був звільнений, але за рішенням суду поновлений на роботі;
 а також в інших форс-мажорних ситуаціях,
як, наприклад, встановлення неповного робочого
часу, надання відпустки без збереження заробітної плати, виклик до суду або призов у зв’язку з
мобілізацією, відсторонення від роботи тощо,
коли відповідальні за ведення табеля особи не
володіють повною інформацією.
Окрім цього, в разі звільнення працівника
в середині місяця складається індивідуальний
табель, адже виплати мають проводитись у
день звільнення, який може не збігатися з днем
подання загального табеля. У ньому позначають
дні роботи, включаючи день звільнення. Після
цього до кінця місяця в табелі можуть відображатися вільні клітинки або застосовуватись
додаткова умовна позначка, яка буде визначена
підприємством у Положенні.
Зауважимо, що для зручності виконання
такої роботи так званий «корегуючий» табель
складається лише на тих працівників, яких це
стосувалося (додаток 4).
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Додаток 4
Зразок заповнення першої половини табеля в разі звільнення працівника з роботи
Виробничий відділ

8/Р

Інженер
І категорії
(посада)

Керівник
структурного
підрозділу

10.05.2018
(дата)

Краснов Краснов О. М.
(підпис)
(П. І. Б.)

10.05.2018
(дата)

Строки подання табеля
до бухгалтерії
Строки заповнення та подання табелів до бухгалтерії мають бути прописані в Положенні.
Відбуватися це має двічі на місяць, адже згідно
зі статтею 115 КЗпП заробітна плата працівникам виплачується регулярно в робочі дні у
строки, встановлені колективним договором,
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних
днів. А тому для зручності її нарахування слід
складати два табелі, один з яких відображатиме першу половину місяця (виплата авансу), а
другий — другу половину (виплата заробітної
плати).
Зважаючи на приклади з практики, у другій
половині місяця табель подається за повний
місяць. На думку автора, такі дії не будуть про-

16

15

14

13

8/Р

Начальник відділу
(посада)

Лященко
(підпис)

12

11

10

9

8/Р 8/Р 7/Р ВХ 7/Р 8/Р СВ

Відповідальна
особа
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8

7

6

5

4

3

1
СВ

2

Посада
Провідний
інженер

313

П. І. Б.

1

Чуб О. І.

№ з/п
Табельний
номер

Червень 2018 р.

Лященко Л. Д.
(П. І. Б.)

Працівник
відділу
кадрів

10.05.2018
(дата)

Відпрацьовано
за місяць
Днів

Годин

7

54

Інспектор з кадрів
(посада)

Ткач
(підпис)

Ткач Р. Ю.
(П. І. Б.)

типравними, якщо їх передбачити в Положенні,
проте для запобігання помилкам, що можуть
виникати через людський фактор, табелі варто
подавати окремо: тобто один — за першу половину місяця, другий — за другу. Зауважимо, що
на різних підприємствах існують різні терміни
виплати авансу та заробітної плати, але єдиним фактором, що їх об’єднує, є проміжок не
більше ніж 16 днів між цими виплатами, що
чітко визначений законодавством. Тож незважаючи на те, що строки подання табелів до
бухгалтерії встановлюються кожним окремим
підприємством самостійно, цього проміжку між
виплатами слід дотримуватися.
Пам’ятайте, що табель як підтвердний документ для нарахування заробітної плати залишається в бухгалтерії, проте відповідальності за
його заповнення бухгалтер не нестиме, якщо це
не передбачено його посадовою інструкцією. 
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Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна,

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

Пенсія за вислугу років

фармацевтичних працівників

У статті розглянуто, за яких умов фармацевтичні працівники мають право
на пенсію за вислугу років та чи зараховується до спеціального стажу
робота за сумісництвом

П

унктом 21 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV
передбачено збереження права на пенсію за
вислугу років медичних працівників за умови,
якщо вони на день набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких за
конодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VII, тобто
станом на 11 жовтня 2017 р., мають вислугу
років, необхідну для призначення такої пенсії.
Право на призначення пенсії за вислугу років
мають працівники освіти, охорони здоров’я та
соціального забезпечення, які обіймають посади, визначені Переліком закладів і установ
освіти, охорони здоров’я та соціального захисту
і посад, робота на яких дає право на пенсію за
вислугу років, затвердженим постановою КМУ
від 4 листопада 1993 р. № 909 (далі — Перелік № 909), та після досягнення ними віку й за
наявності спеціального стажу, встановленого
пунктом «е» статті 55 Закону України «Про
пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.
№ 1788-XII (далі — Закон № 1788).
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Згідно з Переліком № 909 право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники,
які обіймають посади провізорів, фармацевтів
(незалежно від найменування посад), лаборантів, які працюють в аптеках, аптечних кіосках,
аптечних магазинах, контрольно-аналітичних
лабораторіях. Перелік провізорських посад у
закладах охорони здоров’я і Перелік посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою
(фармацевтів) у закладах охорони здоров’я
затверджені наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 28 жовтня 2002 р. № 385.
Наголосимо, що правом на пенсію за вислугу років користуються працівники не всіх
фармацевтичних (аптечних) закладів, а лише
ті, що зазначені в Переліку № 909. Зокрема,
фармацевти аптечних баз (складів) права на
таку пенсію не мають.
При цьому робота за спеціальністю в закладах,
установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно
до раніше чинного законодавства, зараховується
до стажу для призначення пенсії за вислугу років.
Отже, для визначення права на зарахування
до спеціального стажу певного періоду роботи
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Робота за спеціальністю в закладах,
установах і на посадах, передбачених
вказаним переліком, дає право
на пенсію незалежно від форми
власності або відомчої належності
закладів і установ
необхідно, щоб особа працювала в закладах і
на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. У разі якщо із записів трудової
книжки неможливо дійти такого висновку, до
територіальних управлінь Пенсійного фонду
додатково надається уточнююча довідка зак
ладу (установи). Також під час вирішення цього
питання можуть бути розглянуті інші документи, зокрема положення про заклад, структуру,
штатний розпис тощо.
Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених вказаним переліком, дає право на пенсію незалежно від форми
власності або відомчої належності закладів і
установ. Отже, провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти,

Увага!
Пенсії за вислугу років призначаються та виплачуються в разі звільнення з роботи, що дає
право на цей вид пенсії. Якщо після призначення пенсії за вислугу років особу прийнято на
роботу, що дає право на таку пенсію, виплата
пенсії припиняється й поновлюється з дня,
що є наступним за днем звільнення з роботи.
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які працюють у приватних аптеках, аптечних
кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях, також користуються
правом виходу на пенсію за вислугу років,
як і вказані працівники державних закладів.
При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку надається особам, вислуга років яких на відповідних посадах
становить не менше:
 на 1 квітня 2015 р. — 25 років;
 на 31 грудня 2015 р. — 25 років 6 місяців.
Якщо на зазначені вище дати тривалість
спеціального стажу роботи становить менше
вказаної, пенсія за вислугу років призначається
у разі досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати народження) та за умови наявності спеціального стажу, вказаного в пункті
«е» статті 55 Закону № 1788 (на 11 жовтня
2017 р. — 26 років 6 місяців).

Зарахування до стажу роботи
за сумісництвом
До спеціального стажу зараховується лише
робота за спеціальністю на основному місці.
При цьому зайнятість на цих роботах протягом
повного робочого дня не вимагається, а отже,
особа, яка працює, наприклад, неповний робочий час на посаді провізора в аптеці, також має
право на пенсію за вислугу років. До того ж до
спеціального стажу зараховується кожний місяць
такої роботи як повний, навіть якщо страховий
стаж за цей місяць буде неповним (у разі якщо
зарплата за такий місяць становить менше мінімальної й за нормами чинного на той час законодавства закладом не було здійснено доплату
до повного мінімального страхового внеску).
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Світлана Щербина,

консультант з бухгалтерського та
податкового обліку

Забезпечення
потерпілих путівками

З

абезпечення потерпілих внаслідок
нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання путівками на санаторно-курортне лікування
здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (ФСС) згідно
з Положенням, затвердженим постановою
правління Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31 жовтня
2007 р. № 49 (далі — Положення № 49).
Путівка — це документ, який надає потерпілому, супроводжуючій особі потерпілого право
на отримання відповідних послуг у зазначеному
в путівці санаторно-курортному закладі протягом указаного в ній строку.
Відповідно до пункту 2.1 Положення № 49
фінансування витрат на санаторно-курортне
лікування потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією ФСС та її робочими органами
в межах передбачених коштів шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, з якими укладено
договори.
Путівками за рахунок ФСС забезпечуються
лише потерпілі, які стали інвалідами, періодично згідно з рішенням медико-соціальної
експертної комісії (МСЕК), а саме:
 інваліди I групи — щороку;
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Забезпечення потерпілих внаслідок
нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання
путівками на санаторно-курортне
лікування здійснюється за рахунок
коштів Фонду соціального страхування України
 інваліди II групи — один раз на два роки
або щороку на підставі індивідуальної програми
реабілітації;
 інваліди III групи — один раз на три роки,
один раз на два роки або щороку на підставі
індивідуальної програми реабілітації.

Порядок забезпечення путівками
Забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням здійснюється на підставі таких
документів (п. 2.5 Положення № 49):
 заяви за формою, наведеною в додатку 1
до Положення № 49;
 висновку МСЕК про потребу потерпілого
в санаторно-курортному лікуванні. Відповідно
до висновку МСЕК потерпілі забезпечуються
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путівками для санаторно-курортного лікування
за прямими наслідками виробничої травми чи
професійного захворювання;
 медичної довідки лікувальної установи за
формою № 070/о;
 індивідуальної програми реабілітації інваліда (за наявності).
Датою взяття на облік потерпілого для отримання путівки вважається дата подання заяви.
Робочі органи виконавчої дирекції ФСС надсилають потерпілому повідомлення (за формою,
наведеною в додатку 3 до Положення № 49),
за яким він (або уповноважена ним особа) має
отримати санаторно-курортну путівку протягом
строку, зазначеного в повідомленні, або подати
заяву про відмову від неї. Факт санаторнокурортного лікування зазначається в заяві про
надання путівки.
У разі небажання або неможливості потерпілого оформити свою відмову, відповідальна
особа робочого органу виконавчої дирекції
ФСС складає акт про відмову. Письмова відмова або акт вкладається в особову справу
потерпілого, а путівка надається наступному
за чергою.
Інваліду, який одночасно має право на
забезпечення путівкою згідно із Законом
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р.
№ 1105-ХIV та іншими нормативно-правовими актами, надається право вибору за однією
з підстав.
Списки потерпілих, які мають право на санаторно-курортне лікування за іншими актами
чинного законодавства, двічі на рік письмово
звіряються з установами та організаціями, до
компетенції яких належить забезпечення осіб
санаторно-курортним лікуванням.

Компенсація витрат
Згідно з пунктом 2.8 Положення № 49 потерпілому, який став інвалідом, компенсуються витрати
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У разі невикористання потерпілим
права на санаторно-курортне лікування у зв’язку з відмовою від такого
лікування вартість путівки не компенсується
на проїзд до місця лікування (санаторно-курортний або лікувально-профілактичний заклад) і
назад згідно з поданими проїзними документами
(квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу) у таких розмірах:
 залізницею — за тарифом не вище купейного вагона;
 автобусом — за фактичними витратами;
 водним транспортом — за тарифом третього класу.
Якщо потерпілий або особа, яка його супроводжує, має право на безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства, то витрати
за проїзд не відшкодовуються, а якщо має право
на пільговий проїзд — то витрати за проїзд відшкодовуються з урахуванням пільг.
Відповідно до пункту 2.13 Положення № 49
потерпілому, який прибув до санаторію на власному автомобілі або автомобілі іншої особи,
витрати на пально-мастильні матеріали не компенсуються.
У разі невикористання потерпілим права на
санаторно-курортне лікування у зв’язку з відмовою від такого лікування вартість путівки не
компенсується (п. 2.14 Положення № 49). Винятком є самостійне придбання потерпілим путівки
за профілем відповідно до наслідків виробничої
травми чи професійного захворювання згідно
з довідкою за формою № 070/о до санаторію,
з яким укладено договір. Її вартість компенсується за ціною путівки, зазначеною в умовах
договору із санаторієм, за умови перебування
потерпілого на обліку для санаторно-курортного лікування та за наявності документів, що
підтверджують сплату вартості путівки (прибут-
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ковий касовий ордер або розрахунково-касовий
чек), та відповідно заповненого зворотного
талона до придбаної путівки.
У разі самостійного придбання потерпілим
путівки за профілем відповідно до наслідків
виробничої травми чи професійного захворювання до санаторію, з яким не укладено договору,
її вартість компенсується робочими органами
виконавчої дирекції ФСС. Розмір такої суми має
становити не більше вартості путівок у санаторії відповідного профілю, з якими укладено
договори, за умови перебування потерпілого на
обліку для санаторно-курортного лікування та за
наявності документів, що підтверджують сплату
вартості путівки (прибутковий касовий ордер або
розрахунково-касовий чек), та відповідно запов
неного зворотного талона до придбаної путівки.
Також згідно з пунктом 2.16 Положення № 49
на час лікування потерпілого в санаторії припиняється фінансування на лікарські засоби, вироби
медичного призначення, які призначені за рішенням МСЕК, якщо ці послуги передбачаються в
договорі із санаторно-курортним закладом у
потрібній кількості в межах вартості путівки.
Не відшкодовуються витрати на спеціальний
медичний догляд, постійний сторонній догляд
та побутове обслуговування, призначені потер
пілому за рішенням МСЕК, під час перебування
його в санаторії, якщо надання цих послуг передбачено умовами договору із санаторієм або якщо
путівка надається особі, що супроводжує.
Крім того, не відшкодовуються потерпілому
витрати на додаткове харчування, призначене
за рішенням МСЕК, на період його перебування
в санаторно-курортному закладі, якщо надання
цих послуг передбачено умовами договору із
санаторієм.
Потерпілий знову береться на облік після
повернення його із санаторію у відділенні ФСС.
Часом повернення потерпілого вважається дата
закінчення його перебування в санаторії, зазначена у зворотному талоні до раніше виданої йому
путівки, який повертається потерпілим до відділення ФСС (п. 2.17 Положення № 49).
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Порядок видачі путівок
для санаторно-курортного лікування
Згідно з пунктом 4.1 Положення № 49 путівки
видаються потерпілим (або особі, яка його
представляє) не пізніше як за 15 днів до початку
санаторно-курортного лікування. Для санаторно-курортного лікування потерпілий (або
особа, яка його представляє (такою особою
може бути член сім’ї, близький родич чи інша
особа, яка діє за дорученням від імені потерпілого)) пред’являє паспорт або пенсійне посвідчення.
Відповідальна особа робочого органу виконавчої дирекції ФСС під час видачі путівки
робить на заяві потерпілого за своїм підписом
відмітку про: номер путівки; назву санаторнокурортного закладу; термін лікування; дату
видачі; адресу потерпілого; номер паспорта
або пенсійного посвідчення, на підставі якого
отримано путівку. У свою чергу, потерпілий на
зворотному боці заяви після підпису робить
позначку «Ознайомлений з умовами режиму
санаторно-курортного лікування».
Згідно з пунктом 4.5 Положення № 49 потерпілий, який з поважних причин перервав
санаторно-курортне лікування, має право на
його продовження в межах невикористаних
днів лікування за умови відсутності протипоказань, з обов’язковим письмовим погодженням з адміністрацією санаторію, якщо термін
перебування в ньому становить менше половини строку тривалості путівки.
Потерпілий, який перервав санаторнокурортне лікування без поважних причин, не
має права на продовження санаторно-курортного лікування. Його право на таке лікування
в цьому періоді вважається використаним у
повному обсязі.
Не має права на продовження санаторнокурортного лікування й потерпілий, який був
виписаний за порушення санаторно-курортного режиму. Витрати на зворотний проїзд
у такому разі йому не компенсуються. 
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Відповіді на запитання
На запитання читачів відповідає

Ольга Панфьорова,
консультант журналу
«Кадровик України»

Підприємство планує направити працівників на навчання до
Франції. Чи можна зобов’язати їх згодом «відпрацювати» вартість навчання?
Згідно з пунктом 4 статті 34 Закону
України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі —
Закон № 5067) роботодавець має право укладати з працівниками або іншими особами, які
не перебувають з ним у трудових відносинах,
за їх згодою договори про направлення їх до
навчальних закладів для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Варто звернути увагу, що йдеться саме про
направлення на навчання, а не про звичайну
допомогу щодо оплати навчання, яке ці особи
собі обрали.
Відповідно до цієї ж норми Закону № 5067
зазначеним договором на працівника або іншу
особу, яка направляється на навчання, може
бути покладено обов’язок відпрацювати на
посаді відповідно до отриманої кваліфікації в
такого роботодавця після закінчення навчання
протягом погодженого сторонами строку, який
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повинен бути порівнянний з обов’язками, що
взяв на себе роботодавець щодо оплати та
строку навчання, але не більше ніж три роки.
У пункті 5 статті 34 Закону № 5067 перелічені підстави для стягнення з працівника коштів
(звичайно, в разі укладення згаданого вище
договору), які роботодавець витратив на його
навчання. Згідно з цими положеннями працівник
(або інша особа) має відшкодувати роботодавцю витрати, пов’язані з оплатою навчання, або
їх частину пропорційно відпрацьованому строку
на умовах, що визначаються договором, у разі:
 відмови відпрацювання в роботодавця
протягом погодженого з ним строку;
 звільнення з роботи до закінчення строку.
У цьому ж пункті статті 34 Закону № 5067
визначено підстави, за яких працівник (або інша
особа) звільняється від обов’язку відшкодувати
кошти, надані на навчання. Отже, працівники не
зобов’язані відшкодовувати роботодавцю витра-
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ти, пов’язані з навчанням, якщо вони не стали до
роботи або були звільнені з роботи з таких підстав:
 установлення інвалідності;
 звільнення за ініціативою роботодавця,
що не пов’язане з учиненням працівником про
типравних дій;
 призов на військову службу чи направлення на альтернативну (невійськову) службу;
 за власною ініціативою у зв’язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, колективних угод, колективного або трудового договору;

 догляд за дитиною з інвалідністю та (або)
особою з інвалідністю I групи (незалежно від
причини інвалідності).
Проте незважаючи на такі домовленості слід
нагадати, що Закон № 5067 не регулює трудових
відносин, а встановлення таких договірних умов,
зокрема, відпрацювання на посаді протягом
погодженого сторонами строку, порушує права
людини, оскільки, як відомо, згідно зі стат
тею 43 Конституції України примусова праця
заборонена.

У червні працівниця планує усиновити дитину, народжену
22 березня 2018 р. Чи повинно підприємство надати їй відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами? Які документи потрібні для
оформлення відпустки для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку?
Статтею 17 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) передбачено, що особи, які усиновили
новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, мають право оформити відпустку
у зв’язку з вагітністю та пологами з дня усиновлення на 56 календарних днів (70 календарних
днів — у разі усиновлення двох і більше дітей).
Окрім Закону про відпустки усиновлення
дитини регулюється Сімейним кодексом Украї
ни від 10 січня 2002 р. № 2947-III, статтею 209
якого передбачено можливість усиновлення
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дитини, залишеної в пологовому будинку, після
досягнення нею двомісячного віку.
Зрозуміло, що діти, залишені в пологовому
будинку, позбавлені батьківського піклування.
Зазвичай їх влаштовують до будинку дитини
в порядку, встановленому законодавством.
Згідно з пунктом 3.1.2 Типового положення
про будинок дитини, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 18
травня 1998 р. № 123, у будинок дитини прий
маються діти від народження до трирічного
віку. А отже, до двомісячного віку дитина вже
перебуває в будинку дитини, а не в полого-
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му. Зважаючи на це, а також на вік дитини на
момент її усиновлення (у червні їй буде вже
більше двох місяців), усиновлення відбуватиметься з будинку дитини, тож працівниця вже
не матиме підстав для оформлення відпустки
у зв’язку з вагітністю та пологами.
Однак відразу після усиновлення вона
зможе оформити відпустку для догляду за

дитиною до досягнення нею трирічного віку
згідно з частиною третьою статті 18 Закону про
відпустки. Для оформлення згаданої відпустки
працівниця повинна надати роботодавцю такі
документи:
 заяву про надання зазначеної відпустки;
 рішення про усиновлення дитини;
 копію свідоцтва про народження дитини.

Енергокомпанія попередила підприємство про відсутність елект
ропостачання в середу. Роботи цього дня не проводитимуться,
тож щоб встигнути виконати замовлення, директор прийняв рішення залучити працівників до роботи в суботу (вихідний день).
Як оформити такі дії?
У ситуації, наведеній у запитанні,
доцільно оформити на підприємст
ві простій строком на один день
(середу). Для його оформлення в компанії, яка
постачає електроенергію, варто зажадати
надання попередження, листа або іншого документа, який би підтверджував відсутність елект
ропостачання цього дня. Саме це слугуватиме
підставою для прийняття такого рішення,
а отже, і для видання наказу роботодавця про
запровадження простою.
У такому наказі варто обумовити місцезнаходження працівників на визначений строк (на
робочому місці чи вдома). Оскільки зупинення роботи спричинене відсутністю технічних
умов, необхідних для виконання роботи, з не
залежних від роботодавця і працівників причин,
* Докладніше про запровадження простою див. у журналі
«Кадровик України» № 10/2017 р., с. 67).
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період простою працівників потрібно оплатити
в розмірі 2/3 тарифної ставки (окладу) згідно
зі статтею 113 КЗпП *.
Щодо виконання роботи у вихідний день,
то відповідно до статті 71 КЗпП залучення
окремих працівників до роботи в цей день
дозволяється лише у виняткових випадках та
за наказом роботодавця.
Відповідно до згаданих обставин, на думку
автора, роботодавець має підстави для залучення
працівників до роботи у вихідний згідно з пунктом 3 частини другої статті 71 КЗпП, а саме для
виконання невідкладних, наперед не передбачених
робіт, від негайного виконання яких залежить у
дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів. За таких умов відповідно до статті 72 КЗпП
робота у вихідний день може компенсуватися, за
згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку
або в грошовій формі в подвійному розмірі. 
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КАЛЕНДАР

Робочий час у червні та липні 2018 року*
Професійні свята в червні
та липні 2018 року

ЧЕРВЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

За рекомендацією КМУ, робочий день з 29 червня може бути перенесено на
23 червня, проте у цьому місяці це не впливатиме на норму тривалості робочого часу, наведеного в календарі.
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.

ЛИПЕНЬ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Робочих днів — 22; вихідних — 9. Норма тривалості робочого часу — 176
годин.

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
01.07 День архітектури України
01.07 День Військово-Морських сил
Збройних сил України
01.07 День працівників морського
та річкового флоту
01.07 День слідчого
02.07 Міжнародний день спортивного
журналіста
04.07 День судового експерта
07.07 День працівника природнозаповідної справи України
08.07 День рибалки
12.07 День фотографа
12.07 День стюарда
15.07 День українських миротворців
15.07 День працівників металургійної та гірничодобувної
промисловості
16.07 День бухгалтера
26.07 День парашутиста
27.07 День системного адміністратора
28.07 День PR-спеціаліста
29.07 День працівників торгівлі
29.07 День Сил спеціальних операцій Збройних сил України

*Норми розраховано для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу та неділю.
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ПРАКТИКА
50 1С для кадровика
65 Підбираємо галузеві посади (професії)
71 Звітність
82 Кадровий роман
88 Трудові відносини
96 Зразки документів

1С для кадровика

Тетяна Федорова,
консультант

Кадровий облік в 1С:

робота з документами

Продовжуємо цикл публікацій, присвячених роботі в програмі 1С,
а точніше в конфігурації «1С:Зарплата та управління персоналом».
У цій статті розглянемо різні види нарахувань під час оформлення
прийняття працівників на роботу в регламентованому обліку
Продовження. Початок у № 4–6, 8, 10, 12/2017 та № 2, 4/2018

З

азвичай в документі про прийняття на
роботу в розділі «Нарахування» запов
нюються такі нарахування, як «Оклад
по днях» (або «Оклад по годинах») та
«Індексація заробітної плати». Проте крім зга
даних під час прийняття на роботу можуть бути
встановлені й інші види нарахувань. Наприклад,
можуть встановлюватися різні надбавки, пла
нові премії, доплата до мінімального заробітку
тощо.
В одній з попередніх статей було розглянуто
роботу з планом видів розрахунку «Основні
нарахування організацій». Нагадаємо, що в
програмі вже налаштований досить великий
перелік різних видів розрахунку. Але можна
створювати й свої види нарахувань. Однак це
потрібно робити дуже обережно, оскільки різні
нарахування пов’язані між собою (про це далі).
До основних нарахувань належать «Оклад по
днях», «Оклад по годинах», «Оплата за годин
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ним тарифом», «Оплата за денним тарифом».
Для визначення основного нарахування під час
прийняття на роботу можна відкрити елемент
нарахувань та проаналізувати, насамперед, опис
формули розрахунку (рисунок 1).
Як бачимо з рисунка 1, для нарахування
заробітної плати потрібно буде надати про
грамі такі дані, як «Тарифна ставка денна» та
«Відпрацьований час у днях».
У планах видів розрахунку є два елементи,
які на перший погляд схожі — це «Оплата по
годинах» та «Оплата за годинним тарифом»
(рисунок 2 і 3). Якщо відкрити ці елементи для
перегляду, побачимо, що формули розрахунку
заробітку в них різні. Тож аналізуючи опис цих
формул можна дійти висновку, що для кожно
го розрахунку потрібно буде надати програмі
різні дані.
Тобто вид нарахування «Оплата за годинним
тарифом» швидше за все зручно буде викорис
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Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

Рисунок 4
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товувати в разі оплати, де заробіток залежить
від відпрацьованого часу в годинах, але не зале
жить при цьому від місячної норми в годинах.
Схожим на цей вид нарахування є «Відрядна
оплата за договором підряду»* (рисунок 4).
Окрім формули розрахунку види нарахувань
«Оплата за годинним тарифом» та «Відрядна
оплата за договором підряду» відрізняються й
іншими показниками. Для з’ясування параметрів
цих розрахунків переглянемо дані на заклад
ках «Облік», «Час», «Інше» й побачимо, що вид
нарахування «Оплата за годинним тарифом»
зараховується як робочий час і відображається в
бухгалтерському обліку, використовується у звіті
про використання робочого часу та є базою для
різних донарахувань. Тобто цей вид нарахувань
є повноцінною заробітною платою.
Натомість «Відрядна оплата» є видом нара
хувань за договорами цивільно-правового
характеру (в норму часу не зараховується,
не відображається як нарахування заробітної
плати; використовується лише як база для
нарахування податків).

Створення власних видів
нарахувань
Для чого може знадобитись свій вид нараху
вань? Передусім для нарахування різних премій
та інших надбавок, розрахунок яких потрібно
автоматизувати.
Розглянемо такий приклад. Інші служби роз
раховують премії для кожного співробітника та
надають інформацію у файлі Excel. Звісно, якщо
співробітників в організації не дуже багато,
бухгалтерія в документі про нарахування заро
бітної плати може вводити суми премії вручну,
а під час прийняття на роботу відділ кадрів
* Нагадаємо, що договір підряду не має жодного стосунку
до трудових відносин, але оскільки за роботу виплачується
винагорода, такі нарахування в контексті статті також роз
глядаються.
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може вносити дані про нарахування співробіт
никам: наприклад, «Оклад по днях», «Індексація
заробітної плати» та «Місячна премія».
Розглянемо формулу розрахунку місячної
премії (рисунок 5). Бачимо, що розрахунок
залежить від розрахункової бази. У найпрос
тішому варіанті розмір премії розраховува
тиметься як певний відсоток від нарахованої
заробітної плати.
У нашому випадку розмір премії залежить
від інших факторів (наприклад, це може бути
відсоток від продажу). І цей вид нарахувань
нам не підійде. Звісно, можна створити новий
вид нарахувань, де вказати формулу фіксова
ної суми. І якщо працівників не дуже багато,
бухгалтерія під час нарахування такої премії
зможе вносити її дані вручну.
Проте як діяти, якщо працівників бага
то, і є бажання автоматизувати цей про
цес? Спробуємо відтворити такий варіант і,
по-перше, з’ясуємо, що потрібно зробити.
Певний структурний підрозділ надає дані
у вигляді файлу, де розраховано суму премій
для кожного працівника. Ці дані можуть змі
нюватися щомісяця. Тобто в програмі необ
хідно зберігати інформацію про організацію,
працівника, місяць та рік нарахування премії,
валюту та розмір премії. Також нам потрібна
інформація, про який вид нарахувань (у нашому
випадку — премії) потрібно вносити дані.
Для видів таких нарахувань у програмі є довід
ник «Показники схем мотивації». Знайти його
можна з повного інтерфейсу: меню «Управління
персоналом» — «Персонал» — «Мотивація праців
ників» — пункт «Показники схем мотивації» або з
повного інтерфейсу: «Операції» — «Довідник» —
«Показники схем мотивації». Також цей пункт
можна знайти на робочому столі: закладка
«Розрахунок заплати» — пункт «Показники схем
мотивації» (у групі «Дивись також»).
На перший погляд здається, що показники схем
мотивації належать лише до розрахунку заробітної
плати, і відділ кадрів не має до цього стосунку. Але
згадаємо, що нам необхідно прийняти на роботу
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Рисунок 5

працівника, і за наявності постійних нарахувань
відповідних премій потрібно в наказі про прий
няття на роботу відобразити такі нарахування.
Тож продовжуємо й відкриваємо список довід
ника показників схем мотивації. Він вже містить
наперед визначені дані, але для нашого прикладу
жодні з них не підходять. Тому створюємо новий
показник схеми мотивації (рисунок 6).
Потрібно ввести найменування, а саме довіль
не значення, що буде нам зрозумілим. Реквізит
«Ідентифікатор» знадобиться для введення нового
плану видів нарахувань. Назва ідентифікатора не
повинна містити пробілів, проте програма після
введення найменування самостійно формує
ідентифікатор правильного вигляду, тому без
необхідності не потрібно його змінювати.
Далі нам потрібно ввести дані про вид показ
ника, його призначення та порядок введення.
Вид показника можна обрати зі сталого пере
ліку (рисунок 7), і в нашому випадку обираємо
«Грошовий».
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Призначення показника також обирається
зі сталого переліку:
l загальний (тобто в цілому по компанії);
l для підрозділу;
l індивідуальний.
Для нашого прикладу підходить пункт
«Індивідуальний», оскільки кожний працівник
матиме різний розмір премії.
Реквізит «Порядок введення показника»
можна також обрати зі сталого переліку:
l може змінюватися під час розрахунку;
l вводиться лише в разі кадрових змін;
l видимий, але не змінюється під час роз
рахунку.
Варіант «Може змінюватись під час роз
рахунку» означає, що за замовчуванням у разі
розрахунку заробітної плати буде використано
значення, вказане під час прийняття на роботу
(або в документі кадрового переміщення), але
це значення можна буде змінити в документі
нарахування заробітної плати.
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Рисунок 6

Рисунок 7
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Рисунок 8

Щодо варіанту «Вводиться лише в разі
кадрових змін», то він використовується, якщо
значення показника фіксуватиметься тільки
кадровими документами.
Варіант «Видимий, але не змінюється під час
розрахунку» означає, що значення показника
щомісячно вказується в регістрі відомостей
значення показників схем мотивації, і його не
можна змінювати в документі нарахування
заробітної плати.
Оскільки ми розглядаємо конкретний прик
лад, нам підходить саме останній варіант (з вне
сенням щомісячних даних до регістру відо
мостей). Заповнений елемент показника схем
мотивації для нашого прикладу виглядатиме
так, як зображено на рисунку 8.
Наступним етапом стане створення нового
плану виду розрахунків «Основні нарахування
організацій», де ми використаємо щойно ство
рений показник схем мотивації.
Оскільки нараховану премію потрібно буде
враховувати під час різних розрахунків, під
час створення нового плану видів розрахунку
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потрібно вказати, для яких видів нарахувань ця
премія є базою (а цих видів може бути досить
багато). Новий план виду розрахунків створимо
методом копіювання існуючого, наперед визна
ченого (наприклад, скопіюємо місячну премію).
Тепер послідовно редагуватимемо новий еле
мент, скопійований від місячної премії.
На закладці «Розрахунок» у пунті «Послі
довність розрахунку» вкажемо «Початкове
нарахування», оскільки дані нарахувань нада
ватимуть інші служби, і розмір премії не
залежить в нашому випадку ані від розміру
окладу, ані від інших тарифів.
Пункт «Спосіб розрахунку»: оскільки роз
мір премії визначатиметься конкретним зна
ченням, обираємо варіант «Довільна формула
розрахунку». Після цього з’являється пункт
«Редагувати формулу розрахунку» (рисунок 9).
Натискаємо на згаданий вище пункт і
переходимо для створення формули. Форма,
що відкривається після натискання на пункт
«Редагувати формулу розрахунку», зображена
на рисунку 10.
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Рисунок 9

Рисунок 10
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На рисунку 10 позначено пункт «Премії від
продажу». Це той показник схеми мотивації,
який було створено раніше. Також на цьому
рисунку виділено спосіб, за допомогою якого
можна вказати показник у полі формули. Тому
перетягнемо мишею показник до поля формули.
До речі, новий показник схеми мотива
ції можна створити і з цієї форми. Для цього
потрібно натиснути на пункт «Додати показ
ник», після чого відкриється вікно для створення
елементу довідника показників схем мотивації.
Після зазначення формули розрахунку
натискаємо на кнопку «Ок» для перенесення
створеної формули до плану виду розрахун
ку. Закладка «Нарахування організації» після
введення довільної формули виглядає так, як
зображено на рисунку 11.
Інформацію на закладках «Облік» та «Час»
не змінюватимемо, оскільки дані, заповнені
в плані виду розрахунку «Місячна премія» (з
якої ми копіюємо новий план), задовольняють
наші вимоги.

Попрацюємо із закладкою «Інше» (рисунок 12).
Бачимо, що вона містить чотири види даних.
Базові розрахунки — це нарахування, які є
базою для певного виду нарахувань. Тобто якщо
у вихідному плані розрахунків «Місячна премія»
було вказано, що це «Залежне нарахування»
(цей показник міститься на рисунку 11), то це
нарахування залежить від нарахувань, вказаних
у групі «Базові розрахунки». У нашому випадку
це початкове нарахування, яке не залежить від
інших нарахувань, тож видаляємо всі записи з
групи «Базові розрахунки».
Провідні розрахунки — це розрахунки, під
час введення, зміни або видалення яких потріб
но перераховувати наш вид розрахунку. Тому
у випадку, що розглядається, також видаляємо
всі дані в групі «Провідні розрахунки».
Група «Є базою для…» містить перелік видів
розрахунків, на які впливає наш вид розрахунку.
Оскільки наша премія є додатковою складовою
заробітної плати, змінювати дані в цій групі не
потрібно.
Рисунок 11
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Рисунок 12

Група «Витісняючі розрахунки» містить дані
про ті види розрахунків, які будуть витісняти
наш план видів розрахунку. У випадку, який ми
розглядаємо, залишаємо цю групу без змін.
Записуємо новий план розрахунку. Під час
запису для розрахунків, що вказані в групі
«Є базою для…» (для тих, які є актуальними),
наш план розрахунків автоматично додаєть
ся в перелік «Базові розрахунки». Тож тепер
виконані всі дії, й можна додавати новий вид
розрахунків до кадрових наказів.
Для отримання розмірів премій під час роз
рахунку заробітної плати залишається забез
печити внесення даних щодо премій помісячно.
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Цей пункт, можливо, не зовсім стосується
роботи кадрової служби, але робота з ним дасть
змогу уявити повну картину щодо порядку дій
з новим видом розрахунку.
Дані щодо розмірів додаткових нарахувань
зберігаються в регістрі відомостей «Значення
показників схем мотивації». Відкрити його
можна з повного інтерфейсу: меню «Операції» —
«Регістр відомостей» — «Значення показників
схем мотивації» (рисунок 13).
На рисунку 13 бачимо, що регістр повинен
містити дані про період нарахування (місяць
та рік), організацію, підрозділ, працівника,
показник та його значення. Вносити дані до
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Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16
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цього регістру можна як вручну, так і шляхом
використання допоміжних інструментів. Ми
будемо вносити дані з файлу Excel.
У списку регістра відомостей натискає
мо підменю «Заповнити» і обираємо пункт
«Заповнити за даними зовнішнього файлу…».
При цьому відкривається форма обробки
«Завантаження даних з табличного докумен
та». У цій обробці потрібно вказати, до якого
блоку даних буде завантажена інформація з
файлу (рисунок 14).
Вказуємо вид регістру «Значення показни
ків схем мотивації» та файл для завантаження
(обираємо файл шляхом натискання на кнопку
вибору файлу; рисунок 15).
Діалог вибору файлу відкривається з фільтром
«*.mxl» (рисунок 16). Змінимо фільтр на «*.xls»,
оскільки будемо завантажувати дані саме з файлу
Excel. Якщо файл для вибору не відображається,
можливо справа в тому, що він був збережений у
новому форматі (з розширенням «.xlsx»). У цьому
разі файл потрібно зберегти у форматі з роз
ширенням «.xls».
Після вибору файлу натискаємо на кнопку
«Відкрити» (у діалозі вибору файлу). При цьому
дані з файлу буде завантажено до обробки на
закладку «Табличний документ» (рисунок 17).
Тепер для коректного завантаження даних
до регістру відомостей потрібно визначитись,
в яких колонках які дані містяться. У наведе
ному прикладі файл має дуже просту струк

туру, і в колонці 1 міститься табельний номер
працівника, в колонці 2 — прізвище, ім’я та по
батькові, а в колонці 3 — розмір премії.
Звісно, вихідний файл може мати й набагато
більше колонок, тому потрібно визначитися,
в якій колонці міститимуться дані, за якими
ми будемо ідентифікувати працівника, і в якій
колонці зазначатиметься розмір премії.
Переходимо на закладку «Налаштування»
(рисунок 18). Пункт «Перший рядок даних
табличного документа» має значення «2». Нас
це цілком влаштовує, оскільки в нашому файлі
рядок 1 містить підписи колонок, і його заван
тажувати не потрібно.
У пункті «Заміщати існуючі записи» постав
лено позначку, тож у цьому випадку всі дані, що
міститимуть іншу інформацію щодо знайденого
працівника, будуть заміщені тими, що у файлі.
При цьому дані стосовно інших працівників
заміщені не будуть.
Тепер потрібно «розказати» програмі, в якій
колонці завантаженого документа які дані міс
тяться. На рисунку 18 бачимо, що таблиця не
містить таких даних, тож додамо їх. Для цього
натискаємо на пункт «Нумерація колонок» —
«Ручна нумерація колонок». Тепер таблиця
виглядатиме так, як зображено на рисунку 19.
Для коректності вкажемо, що реквізит
«Співробітник» міститься в колонці, напри
клад, 1, і при цьому змінимо слово «Най
менування» на «Код». Режим завантаження

Рисунок 17
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Рисунок 18

Рисунок 19

залишимо без змін (режим «Пошук»). Це озна
чатиме, що програма шукатиме працівника за
кодом, вказаним у колонці 1. Звісно, якщо ми
обираємо такий варіант, у файлі, що заванта
жується, дані в пункті «Код» мають містити
повний код (з лідируючими нулями попереду).
Інший можливий варіант для пошуку пра
цівника — вказати номер колонки 2 і залишити
слово «Найменування». У такому випадку дані
в колонці 2 мають збігатися з найменуваннями
довідника «Співробітники організацій».
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Пункт «Значення» (тобто розмір премії)
міститься в колонці 3. Режим завантаження
також буде «Пошук».
Усі інші показники встановлюватимемо в
ручному режимі. Ці налаштування наведено
на рисунку 20.
Останнім кроком стане натискання на кноп
ку «Завантажити» для внесення даних до регіст
ру відомостей. Під час завантаження обробка
виводитиме повідомлення у вікно службових
повідомлень. Там можуть також бути виведені
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Рисунок 20

Рисунок 21

дані про помилки, з якими стикнулася оброб
ка, тож будьте уважні та звертайте увагу на
повідомлення.
На рисунку 21 зображено, як виглядають
завантажені дані з табличного документа.
Звісно, всі ці кроки здаються досить гро
міздкими. Але налаштування обробки можна
зберегти і в подальшому відкривати потрібне
налаштування та вносити до нього незначні
коригування, наприклад, змінювати дані рек
візиту «Період дії».
Для збереження налаштувань потрібно
натиснути на відповідну піктограму та вказати
назву цього налаштування (рисунок 22).
Під час подальшої роботи з обробкою для
відновлення збереженого налаштування натис
каємо на піктограму завантаження налаштуван
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Рисунок 22

Рисунок 23
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Рисунок 24

Рисунок 25

ня та у вікні вибору збережених налаштувань
обираємо необхідне (рисунок 23).
Такий формат збереження налаштувань
зберігається в програмі. Проте налаштування
можна зберегти у файл, а потім завантажити з
файлу. Це може знадобитися для перенесення
збережених налаштувань між різними базами.
Для збереження та відновлення налаштувань
за допомогою зовнішнього файлу використо
вуються піктограми, позначені на рисунку 24.

У разі збереження та відновлення налашту
вань дані вихідного файлу не зберігаються,
тому для завантаження даних з файлу потрібно
обов’язково завантажити файл до обробки.
Підсумком роботи з додатковими нараху
ваннями стане те, що тепер під час нарахування
заробітної плати до нарахувань автоматично
будуть додані дані за такими додатковими
нарахуваннями (рисунок 25).
Продовження в наступних номерах
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Підбираємо галузеві посади (професії)

Олександр Носіков,

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

Персонал
фармацевтичної сфери:
завдання та обов’язки

Аптечний бізнес привабливий для інвестування в Україні, про що свідчило
значне зростання кількості аптечних мереж за останні роки. Проте несприятлива макроекономічна ситуація та брак фінансових ресурсів пригальмували
плани мереж щодо їх розширення. Та за будь-яких умов аптеки й надалі
«користуватимуться попитом» у населення, а працівники фармацевтичної
галузі — будуть завантаженими на своїх робочих місцях

Керівний персонал аптечних
закладів
За оцінками експертів, основною проблемою
в питаннях кадрового забезпечення мережі
аптек є недостатня підготовленість працівників
з фармацевтичною освітою. Для вирішення цієї
проблеми керівники аптек можуть «прикріпи
ти» до новачка досвідченого співробітника (на
3–4 місяці), але й з набуттям досвіду чимало
молодих провізорів та фармацевтів не в захваті
від роботи в аптеці. Багато з них мріють про
кар’єру у великій фармацевтичній компанії й
не планують надовго залишатися за аптечним
прилавком. Тож керівникам фармацевтичного
господарства (мережі аптек, складів, аптекарсь
ких пунктів) доводиться інколи вирішувати
непрості кадрові питання. Розглянемо типові
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завдання та обов’язки керівників у галузі фар
мації, що наведені в таблиці 1.
Крім того, КП містить ще й таку посаду
керівника виробничих підрозділів у сфері
фармації, як «Уповноважена особа (виробни
цтво лікарських засобів)» з кодом КП 1229.5.
Кваліфікаційна характеристика цієї посади поки
що не включена до Випуску № 78 «Охорона
здоров’я» Довідника кваліфікаційних характе
ристик професій працівників, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 29 березня 2002 р. № 117. Зазначимо, що
серед обов’язків керівників аптек гостро стоїть
питання контролю продажів наркотичних i
психотропних лiкарських засобів, їх належно
го зберігання, обліку та звітності. Ці функції
мають бути відображені у відповідних посадо
вих інструкціях таких фахівців.
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Таблиця 1
Завдання та обов’язки деяких керівників сфери фармації
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№
з/п

Професійна
назва роботи

Код
КП1

Завдання та обов’язки

1

2

3

4

1

Завідувач
аптеки (аптечного закладу)

1210.1

Здійснює керівництво аптекою (аптечним закладом) відповідно до
чинного законодавства та нормативно-правових актів, що визначають
діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної служби. Організовує ефективну діяльність
аптечного закладу (аптеки, аптечного магазину тощо). Визначає
організаційну та управлінську структуру, завдання та функції фармацевтичного закладу та його структурних підрозділів. Організовує
та контролює забезпечення лікувально-профілактичних закладів та
інших оптових покупців лікарськими засобами, товарами медичного
призначення. Проводить маркетингові дослідження. Створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших медичних виробів
відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї України.
Організовує роботу з добору, розстановки й використання медичних
кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює
належні виробничі умови, організовує своєчасне проходження
медичного огляду працівниками аптеки (аптечного закладу), забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового
розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту. Аналізує
показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає
відповідні директивні документи з цього питання

2

Завідувач
бази аптечної

1210.1

Здійснює керівництво аптечною базою відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають
діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної служби. Організовує ефективну діяльність
закладу. Створює необхідні умови для зберігання медикаментів,
інших медичних виробів відповідно до їх властивостей і вимог
Державної фармакопеї України. Забезпечує лікарськими засобами
та іншими товарами медичного призначення аптечні заклади, лікувально-профілактичні установи, інших оптових покупців. Проводить
експортно-імпортні операції за міжнародними правилами торгівлі
медичними товарами. Організовує роботу з добору, розстановки
та використання фармацевтичних кадрів, своєчасне проходження
медичного огляду працівниками бази, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового
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Код
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Завдання та обов’язки

1

2

3

4
розпорядку, охорони праці і протипожежного захисту. Аналізує
показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації,
видає відповідні директивні документи з цього питання

3

Завідувач відділу аптеки

1229.5

Здійснює керівництво відділом аптеки (аптечної бази) відповідно до
чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що
визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я,
організацію фармацевтичної служби. Організовує роботу відділу щодо
забезпечення населення та оптових покупців лікарськими засобами
та медичними товарами, що підлягають відпуску із структурного
підрозділу. Контролює наявність у відділі необхідного асортименту
фармацевтичних товарів і медичних виробів згідно із затвердженими
нормативами. Створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх властивостей і вимог
Державної фармакопеї України. Впроваджує облік надходження і збуту
товарно-матеріальних цінностей і коштів. Аналізує показники роботи
відділу, вживає заходів щодо їх оптимізації. Організовує робочі місця
та впроваджує їх автоматизацію. Розробляє та впроваджує заходи
з охорони праці й протипожежного захисту, дотримання правил
особистої та виробничої гігієни. Дотримується принципів медичної
деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень

4

Завідувач
лабораторії
(контрольноаналітичної)

1237.2

Здійснює керівництво контрольно-аналітичною лабораторією відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що
визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я,
організацію фармацевтичної служби. Забезпечує роботу з контролю за
якістю ліків, виготовлених в аптеках, лікарських засобів, що надходять
з аптечної бази (складу), оптових фірм та фармацевтичних закладів.
Організовує й контролює роботу підвідомчих контрольно-аналітичних
лабораторій, кабінетів, столів, аптечних складів. Організовує роботу з
добору, розстановки й використання фармацевтичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі
умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього
трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації

Інші працівники аптечних закладів
Не менша відповідальність покладена й на
рядових працівників аптек, яким доводиться
мало не щодня стикатися не лише зі скаргами
покупців на самопочуття, а й зі зверненнями осіб,
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які намагаються придбати наркотичні лікарські
засоби в обхід закону. Такий стан справ є при
чиною виникнення стресових ситуацій, у які
потрапляють працівники, зайняті реалізацією
лікарських препаратів. Основні завдання та обо
в’язки таких фахівців наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2
Завдання та обов’язки деяких працівників аптечних закладів
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№
з/п

Професійна назва роботи

Код КП

Завдання та обов’язки

1

2

3

4

1

Провізор

2224.2

Керується чинним законодавством України про
охорону здоров’я та нормативно-правовими
актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію
фармацевтичної служби. Забезпечує населення
та лікувально-профілактичні заклади лікарськими засобами та іншими товарами медичного призначення. Забезпечує належну фармацевтичну
опіку хворих у разі відпуску безрецептурних
лікарських препаратів. Виготовляє та контролює
якість лікарських засобів та напівфабрикатів.
Веде облік господарських операцій та звітність.
Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних
цінностей. Дотримується принципів медичної
деонтології. Керує роботою середнього фармацевтичного персоналу. Постійно удосконалює
свій професійний рівень

2

Фармацевт

3228

Керується чинним законодавством України про
охорону здоров’я та нормативно-правовими
актами, що визначають діяльність закладів
охорони здоров’я, організацію фармацевтичної
служби. Організовує роботу відділу безрецептурного продажу ліків. Приймає та реалізовує лікарські засоби, що підлягають відпуску без рецептів,
згідно з чинним законодавством, а також товари
медичного призначення, мінеральну воду тощо.
Виготовляє лікарські форми за індивідуальними рецептами. Заготовляє лікарську рослинну
сировину. Проводить інформаційну й санітарноосвітню роботу. Здійснює первинний облік господарських операцій. Проводить інвентаризацію
товарно-матеріальних цінностей. Дотримується
принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень
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1

2

3

4

3228

Керується чинним законодавством України про
охорону здоров’я, Державною фармакопеєю
України та нормативними документами, що
регламентують діяльність закладів охорони
здоров’я. Здійснює виготовлення, перевірку,
зберігання титрованих розчинів, реактивів, індикаторів для потреб контрольно-аналітичних
лабораторій відповідно до їх фізико-хімічних
властивостей. Веде реєстрацію ліків та медикаментів, які надходять на аналіз. Володіє методикою роботи з лабораторним обладнанням
та апаратурою. Відбирає проби медикаментів
та проводить окремі аналізи під керівництвом
провізора-аналітика. Дотримується принципів
медичної деонтології. Постійно удосконалює
свій професійний рівень

3

Лаборант (фармація)

4

Фасувальник медичних виробів

5220

Крім того, до КП внесено декілька пози
цій провізорів з кодом КП 2224.2: «Провізор
клінічний», «Провізор-аналітик», «Провізоргомеопат», «Провізор-косметолог», «Провізортоксиколог» та «Провізор-інтерн» з кодом КП
3228. Також до КП внесено посаду «Помічник
фармацевта» (код КП 5139).
Як зрозуміло з наведених завдань та обо
в’язків провізора та фармацевта, ці фахівці
можуть займатися виготовленням, відповідно,
лікарських засобів та лікарських форм. Але, як
свідчить практика, наразі їх функції переважно
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Виконує роботу з фасування та дозування лікарських засобів та інших медичних виробів. Бере
участь у прийманні та розподілі товарів між
відділами аптеки. Ефективно використовує та
утримує в належному порядку й чистоті обладнання, ваговимірювальні прилади та фасувальні
машини. Дотримується правил внутрішнього
трудового розпорядку закладу

стосуються реалізації лікарських засобів та
інших медичних товарів. Фактор сезонності
також має місце в аптечному бізнесі: з настан
ням холодної пори року в провізорів та фарма
цевтів відчутно додається роботи, що також слід
враховувати під час організації роботи аптек
(графік відпусток, аналіз асортименту тощо).
Щодо організаційної структури аптечного
закладу, то вона залежить від обсягу річного
товарообігу. І якщо він достатньо великий, то в
структурі аптеки можуть бути передбачені від
діли та посади (професії), наведені в таблиці 3.
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Таблиця 3
Структура аптечного закладу
Завідувач аптеки
Відділ запасів

Загальний відділ

До структури відділу також входять:
 аптечні пункти;
 аптечні кіоски;
 сільські фельдшерськоакушерські пункти

Відділ рецептурно-виробничий,
або відділ готових лікарських
засобів,
або відділ безрецептурного
продажу

Штат працівників
 завідувач відділу;
 завідувачі аптечних пунктів;
 завідувачі аптечних кіосків;
 провізори;
 фармацевти;
ф
 асувальники медичних
виробів;
 помічники фармацевтів;
 лаборант (фармація)

 заступник завідувача
аптеки;
 старший провізор;
 бухгалтер (з дипломом спеціаліста) ;
 водій автотранспортних засобів;
 санітарка-прибиральниця;
 охоронник

Насамкінець зауважимо, що, як відомо,
через певну юридичну необізнаність часто
українські підприємці отримують інформацію
про конкретну норму законодавства від пере
віряючого, який накладає штраф за порушення
цієї норми. Так, власнику аптеки або фарма
цевтичної фірми потрібно знати, що, можливо,
особа, яка працює в аптеці, не має на це права.
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 завідувач відділу;
 завідувач лабораторії (контрольно-аналітичної);
 провізор-аналітик;
 провізори;
 провізор-інтерн;
 фармацевти;
 помічники фармацевтів;
 лаборант (фармація);
 санітарка-прибиральниця

Йдеться про осіб, які отримали відповідну
освіту за кордоном. Тож особа, яка здобула
освіту за фахом «Фармацевт» чи «Провізор» не
в Україні, працювати на території нашої країни
за такою спеціальністю не має права.
* Тут і далі КП — Національний класифікатор України
«Класифікатор професій» ДК 003:2010.

Кадровик України

Звітність

Євгеній Губа,

бухгалтер-експерт

Програми подання звіту

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

Функція подання звіту шляхом застосування відомих широкому колу
споживачів програм для подання звітності на сьогоднішній день реалізована повністю. Для подання звіту за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт
із праці» можна скористатися програмою iFin, яку було розглянуто в
попередньому номері журналу, а можна використати й відому більшості підприємств програму M.Е.Doc, про яку й піде мова в статті
Закінчення. Початок у № 5/2018

Програма M.Е.Doc
Для зручності ярлик програми M.Е.Doc рекомендуємо винести на робочий стіл
комп’ютера. Після натискання на нього висвітиться віконце, в якому слід ввести
пароль входу підприємства (рисунок 1) та натиснути «ОК». Якщо ж такий пароль
підприємством не встановлений, просто натискаємо на кнопку «ОК».
Далі у віконці «Вибір установи» обираємо необхідне підприємство за назвою
та натискаємо «ОК». Відразу потрапляємо на головну сторінку обраного підпри
ємства у програмі M.Е.Doc (рисунок 2).
Потім відкриваємо розділ «Звітність», підрозділ «Реєстр звітів» (рисунок 3).
Натискаємо на вкладку «Налаштування комплекту бланків», після чого з’явиться
форма, наведена на рисунку 4.
Відкриваємо бланки з розділу «Державна служба статистики» підрозділу
«праці», де й міститься «Звіт з праці (місячна)». Обираємо форму цього звіту,
поставивши позначку у відповідному полі, та натискаємо «Зберегти» (рисунок 5).
Після цього знову опиняємося на сторінці розділу «Звітність» підрозділу «Реєстр
звітів» (рисунок 3), а бланк звіту вже доступний для роботи. Наступного разу
налаштовувати комплект бланків не потрібно (лише якщо зміниться форма звіту).
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Рисунок 1

Рисунок 2
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Звітність

Рисунок 3

Рисунок 4
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Рисунок 5

Алгоритм дій далі буде таким:
 крок 1: у розділі «Звітність» підрозділу «Реєстр звітів» (рисунок 3) обираємо
період (наприклад, квітень 2018) і вгорі на панелі навігації натискаємо «Файл» →
«Створити звіт». З’явиться форма, наведена на рисунку 6;
 крок 2: відкриваємо звіти з розділу «Державна служба статистики» під
розділу «праці» (рисунок 7). Обираємо бланк звіту та натискаємо на кнопку
«Створити»;
 крок 3: після того як з’явиться форма звіту (рисунок 8), угорі на панелі
навігації натискаємо «Зберегти» і вносимо необхідні дані до звіту. До речі, звіт,
з яким ми працюємо й заповнюємо, надалі доступний у розділі «Звітність» під
розділу «Реєстр звітів» за відповідним місяцем;
 крок 4: у розділі «Звітність» підрозділу «Реєстр звітів» (період — квітень 2018)
працюємо зі збереженим звітом (рисунок 9). Відкриваємо його та заповнюємо.
Відразу зазначимо, що загальна інформація наводиться у формі звіту
автоматично під час його створення за даними, які містяться в програмі
M.Е.Doc («Головне меню» → «Довідники» → «Картка підприємства»). Зокрема,
автоматично наводиться у звіті під час його створення (див. рисунки 8 та 10):
 ідентифікаційний код ЄДРПОУ;
 найменування звітного місяця;
 дані про респондента (а саме найменування підприємства, його юридична
та фактична адреса);
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Рисунок 6

Рисунок 7
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Рисунок 8

Рисунок 9
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 поля, введені розробником для внесення додаткової інформації про звіт
(вони помічені у звіті двома зірочками «**»).
 назва місяця, наступного після звітного періоду, в розділі II звіту (в даному
випадку «1 травня 2018 року»).
Увівши в кінці звіту П. І. Б. відповідальної особи (натиснувши на відповідну
клітинку за другим рядком «П. І. Б.» навпроти рядка «Місце підпису керівника
(власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації» і
обравши працівника зі списку «Довідник: Відповідальні особи»), інформація про
номер телефону та електронну пошту висвітиться автоматично (рисунок 11).
Звісно, дані про відповідальну особу попередньо потрібно внести до від
повідного списку («Головне меню» → «Довідники» → «Відповідальні особи»;
рисунок 12). Надалі така інформація використовуватиметься роботодавцем
під час заповнення цього та інших подібних звітів.
Залишилося вручну заповнити показники таблиць двох розділів звіту в прог
рамі M.Е.Doc (див. таблицю, наведену в журналі «Кадровик України» № 5/2018,
с. 88).
Заповнюючи звіт у програмі M.Е.Doc слід врахувати, що арифметичний конт
роль (див. примітки в тій же таблиці) проводиться автоматично, і в разі невід
повідності користувачу буде зазначено про помилковість звіту і певних рядків.
Більш того, якщо заповнюється рядок 2010, то рядок 2030 має бути заповнений
завжди, адже заборгованість виникає перед конкретною кількістю працівників.

Рисунок 10
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Рисунок 11

Рисунок 12

78

Кадровик України

Звітність
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Рисунок 14
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Заповнивши звіт, угорі на панелі навігації натискаємо «Зберегти» (рисунок 13
та 14). Звіт (у даному випадку за квітень 2018 р.) готовий. Унизу на панелі наві
гації натискаємо «Наступні дії» → «Перевірити звіт» (рисунок 15).
Якщо звіт не містить помилок, на цій же панелі навігації натискаємо
«Передати звіт на підпис». Шлях до каталогу з ЕЦП прописаний автоматич
но, тому у відповідне віконце, що висвітиться, роботодавцю потрібно лише
вводити пароль захисту ключа. Готове повідомлення можна надіслати до
Державної служби статистики («Наступні дії» → «Відправити у контролюючий
орган») або ж відкласти подання на потім. У разі подання підписаного звіту до
Державної служби статистики інформація про надсилання та квитанція про
подання з’являться під відкритим бланком створеного та надісланого звіту.
Підсумовуючи зазначене зауважимо, що програма M.Е.Doc дає можли
вість експортувати створений звіт на ПК, роздрукувати його або зберегти
у pdf-форматі. Крім того, існує можливість імпортувати створений звіт у
xml-форматі з ПК (наприклад, звіт, створений кадровиком в іншій програмі
або програмі для подання звітності скачується (експортується) в певну папку
ПК, а потім імпортується уповноваженою особою до програми M.Е.Doc, під
писується та подається).

Рисунок 15
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Увага!
Підприємство, що заповнює звіт і за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку
шапки звіту найменування такого структурного підрозділу. Крім того, зазначається вид
економічної діяльності (обирається з папки «Довідник КВЕД») та вводиться адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса). Поле «Номер
структурного підрозділу» має також бути заповненим. Для підприємств, що не мають
структурних підрозділів, значення цього поля завжди має дорівнювати 1.

Насамкінець…
Отже, як бачимо, кадровик (за умови, що саме він подає зазначений звіт) успішно
може скористатися як програмою iFin, так і M.Е.Doc завдяки тому, що їх функці
онал під час заповнення звіту за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» майже
однаковий. До того ж у формі звіту (і в програмі iFin, і в програмі M.Е.Doc) є
можливість навести основну причину відхилення в таблиці:
1. Пояснення до розділу І, якщо:
1.1. Середньооблікова кількість штатних працівників (рядок 1040) відрізня
ється на 25 % (±) і більше порівняно з попереднім періодом.
1.2. Середня заробітна плата штатного працівника (рядок 1070 ÷ рядок 1040 ×
1000) відрізняється на 10 % (±) і більше порівняно з попереднім періодом.
2. Пояснення до розділу ІІ, якщо:
2.1. Сума заборгованості з виплати заробітної плати (рядок 2010) відрізняється
на 25 % (±) і більше порівняно з попереднім періодом. 
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Галина Фольварочна,

заступник головного редактора журналу
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Подолання перешкод
Перетворення строкового трудового договору
на безстроковий
Подія шоста.

Кадрові хитрощі
Трудові відносини — це не лише закони,
нормативи, розпорядження та накази. Це ще
й люди: керівники, працівники, які є знавцями
своєї справи. І, напевно, саме людський фактор є
головним рушієм трудових відносин, підґрунтям
для неймовірної кількості непередбачених ситу
ацій, а інколи навіть суперечок або хитрощів.
А оті всі «папірці» із мудрованими параграфами
з кодексів та інструкцій — лише фон. Але без
нього, як ми розуміємо, ніяк і нікуди.
І, до речі, щодо хитрощів… Інколи певні про
галини чи просто невеликі шпаринки у різних
регламентних документах дають можливість
використовувати їх на власну користь як робото
давцю, так і працівнику. І що найцікавіше — намі
ри при цьому можуть бути благими та щирими.
Так-так! Ну хто з керівників підприємства не
був у ситуації, коли всіма правдами й неправ
дами намагався втримати цінного фахівця на
підприємстві? Або інший приклад: коли потріб
но було втримати працівника, якого поки що
* Під визначенням «дистриб’ютор» герой роману Тарас
Андрійович мав на увазі передбачену у штатному розписі поса
ду «Менеджер із збуту».
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ну просто ніким замінити. Адже передусім —
виробничий ланцюг, неперервність бізнес-про
цесів! А папірці…
— А папірці, шановна Світлано Євгенівно,
залишимо на потім, — збуджено переривав
будь-який можливий аргумент директор ком
панії Тарас Андрійович після вже півгодинної
суперечки з кадровим керівником та юрис
том. — Тому що поки ми будемо папірці тут
один до одного на купку складати, в мене поло
вина оптових дистриб’юторів* розлетяться,
немов метелики по городу. І що потім? А я вам

— Поки ми бу
демо папірці
складати, в
мене половина
оптових дист
риб’юторів
розлетяться…
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скажу! А потім ми з вами — всі втрьох, а може
ще й бухгалтерів покличемо — будемо ходити
з торбинами по офісах під гаслом: «Неймовірна
пропозиція від канадійської компанії!».
— Ну, по-перше, не канадійська, а канад
ська — так правильно, наскільки мені відомо, —
дав відсіч юрист Сергій Володимирович, який
працював у компанії трохи менше ніж Світлана
Євгенівна, але вже встиг звикнути до яскравої
риторики неперевершеного боса. — А по-друге,
ми все ж таки вітчизняне підприємство, і порів
няння тут взагалі зайві — у нас інші принципи
роботи. По-третє, ми фактично створюємо
підґрунтя для можливого позову до суду в разі,
якщо вирішення ситуації залишиться в тому
контексті, який зараз стоїть як пріоритетний…
— А по-четверте, — знову втрутився Тарас
Андрійович, — ви хоч коли-небудь можете го
ворити прямо, прямолінійно, прямісінько, а не
вашими юридичними викрутасами? Так і ска
жіть: нас можуть засудити, і в цьому буде винен
директор, бо він хоче зробити так, як хоче він,
а не… От же ж Боже, я вже сам почав викрутаси
говорити. Наслухався на свою голову…
— Тарасе Андрійовичу, все правильно, —
підхопила ініціативу Світлана Євгенівна. — Ви
хочете втримати цінного працівника, бо зараз
не та ситуація в компанії, щоб його відпускати.
Але законність цього способу сумнівна. Точніше
не стільки законність, скільки наша компетент
ність. Чи не можемо ми просто запропонувати
цьому менеджеру підвищення заробітної плати,
якісь бонуси, преміальні?..
— Та які бонуси, які преміальні! — з нотка
ми засмученості відповів директор. — Там все
вже й так накручено більше, ніж можливо.
А щодо зарплати… Якби ж була можливість,
то й питання б не постало. Але ж фонди маємо
зараз вкрай обмежені. А до того ж, як комерцій
ну таємницю не тримай, але і дрібнооптовики,
і великооптовики — я маю на увазі керівників
напрямків — згодом дізнаються й прийдуть
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— Я передбачаю
кілька варіант
ів можливих
загострень…

з вимогою, щоб і їм накинути. І будуть праві,
оскільки виконують плани не гірше за колег…
— Зрозуміло… — важко зітхнула кадровий
фахівець, розуміючи складність ситуації. — Тоді
доведеться вдавати, що коли настав час — не
помітили терміну закінчення строкового дого
вору, а як дізналися — вже час минув і він став
безстроковим. Мовляв, ну раз працює праців
ник, то все нормально. У принципі, такі варіанти
в кадровій справі практикуються, бо це буває
вигідно обом сторонам.
— Нехай буде так, — погодився Тарас
Андрійович. — Але якщо буде загострення —
Сергій Володимирович підстрахує.
— Я передбачаю кілька варіантів можливих
загострень, — спробував розпочати міркувати
вголос юрист, але побачивши на собі невдово
лений погляд директора, змінив думку. — Проте
якщо наш менеджер із збуту згадає про термін
договору й звернеться, наприклад, за наказом
про звільнення та трудовою книжкою вже після
вказаної в документі дати, можна буде йому
відмовити. Аргумент — прострочення терміну
договору. Ну а далі…
— А далі подивимось… — закінчив розмову
директор.
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завжди…
вийшло, як
а
е,
щ
ра
к
— Хотіли, як

А далі все розви
валося як у карколомному блокбастері
з елементами трилера та драми… Особистої…
За тиждень минув термін строкового догово
ру з менеджером із збуту середньооптової тор
гівлі. Для директора, юриста та кадровика ці сім
днів стали довшими, аніж 40 років у Синайській
пустелі. Проте ніхто з учасників «змови» не зізна
вався в кількості вжитої валеріани, валідолу та
заспокійливих. Усі демонстрували непохитну
«бойову витривалість».
Проте це була лише передмова — екшн
почався з понеділка. Не встиг Тарас Андрійович
зібрати традиційну тижневу нараду, щоб скеру
вати та надихнути колектив на здобуття вершин
бізнес-олімпу, як надійшла невтішна звістка з
кадрового флангу: менеджер із збуту середньо
оптової торгівлі не вийшов на роботу.
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Виявилось, що він не лише хороший фахі
вець, а й непогано розуміється на трудовому
праві. Зателефонувавши до Світлани Євгенівни,
працівник виявив невдоволення, що вона не
виконала своїх обов’язків і не проінформува
ла його про закінчення терміну дії договору,
і що керівництво взагалі ніяк не реагувало на
ситуацію. Тому це стало останньою краплею,
хоча думки про те, щоб залишитись, до того
ще були...
— Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди, —
промовила Світлана Євгенівна звертаючись
до юриста, коли у спокійній атмосфері вони
намагались переглянути ситуацію. — Папірці
папірцями, Тарасе Андрійовичу, але ж людський
фактор і особистий вплив на ситуацію ще ніхто
не відміняв. Буде нам наука!
Не встиг Тарас Андрійович оговтатись від
першої тактичної поразки на одному флан
зі, як «посипався» другий — юридичний.
Навіть мовна юридична казуїстика Сергія
Володимировича, який намагався поясни
ти наполегливому працівнику (вже умовно
колишньому), що видати наказ і, відповідно,
трудову книжку підприємство поки не може
у зв’язку з невизначеністю ситуації, вияви
лася марною. Над підприємством замайоріла
загроза судового позову.
І Тарас Андрійович дав відбій їх так званій
«операції»… А за день Світлана Євгенівна і
Сергій Володимирович доповіли, що конфлікт
вичерпано: звільнення відбудеться за угодою
сторін.
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Правовий коментар
Передусім слід нагадати, коли трудовий договір вважається стро
ковим.
Визначення поняття «строковий
трудовий договір» можна знайти в
пунктах 2 і 3 частини першої статті 23 КЗпП. Так, трудовий договір,
що укладається на визначений строк,
встановлений за погодженням сторін,
або на час виконання певної роботи,
вважається строковим. Як бачимо,
законодавством передбачено можливість укладення трудового договору на
будь-який строк, що встановлюється
за погодженням сторін. Тобто право
сторін трудового договору на визначення строку його дії законодавством
не обмежено.
Водночас доцільно наголосити на
певних можливостях роботодавця
укладати строкові трудові договори.
Підставами, що передбачені чинним
законодавством, для укладення строкового трудового договору відповідно
до статті 23 КЗпП є:
 умови виконання роботи;
 характер виконуваної роботи;
 інтереси працівника;
 інші випадки, передбачені законодавчими актами *.
Зауважимо також, що укладення
трудового договору на певний строк
у разі відсутності зазначених умов є
підставою для визнання його недійс
ним у частині визначення строку. Таке
роз’яснення міститься в абзаці третьому пункту 9 постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів»
від 6 листопада 1992 р. № 9. Це означає, що такі договори вважатимуться
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укладеними на невизначений строк від
часу їх укладення.
Окрім цього, така особлива форма
строкового трудового договору, як
контракт, також укладається, але з
певними працівниками та у випадках,
передбачених відповідними законодавчими актами (частина третя ст. 21
КЗпП).
Щодо припинення такого трудового договору зауважимо, що закінчення його строку є підставою для
звільнення працівника відповідно до
пункту 2 статті 36 КЗпП. Воно може
відбуватися і в період тимчасової
непрацездатності працівника, і під час
його перебування у відпустці, оскільки
звільнення за цією підставою не є звільненням за ініціативою роботодавця.
На практиці в останній день роботи працівника має бути видано наказ
про його звільнення. Звичайно, видати наказ не забороняється й раніше,
проте запис до трудової книжки слід
внести саме в останній день перебування працівника в трудових відносинах з підприємством. Нагадаємо, що
відповідно до частини першої статті 47 КЗпП роботодавець зобов’язаний
у день звільнення видати працівникові
належно оформлену трудову книжку та провести з ним розрахунок у
строки, зазначені в статті 116 КЗпП.
А згідно з пунктом 2.27 Інструкції про
порядок ведення трудових книжок
працівників, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці Украї
ни, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р.
№ 58 (далі — Інструкція № 58), днем
звільнення працівника є останній день
його роботи.

* Про правила
укладення
строкових
договорів див.
у журналі
«Кадровик
України»
№ 10/2016,
с. 64.
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** Детальніше
про обчислення
строків див. у
журналі
«Кадровик
України»
№ 10/2016,
с. 54.
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Для того щоб безпомилково визначити останній день роботи, тобто
день закінчення строку трудового
договору (день звільнення), слід чітко
додержуватися вимог статті 2411
КЗпП **.
Однак якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають, строковий трудовий договір вважається
продовженим на невизначений строк
(частина перша ст. 391 КЗпП).
Тобто це стосується ситуації,
коли наступного дня після закінчення
дії строкового трудового договору
працівник знову виходить на роботу, а роботодавець допускає його
до роботи. У такій ситуації трудові
відносини фактично й далі тривають,
і якщо жодна зі сторін не вимагає їх
припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
Ситуація із набуттям строкового трудового договору ознак безстрокового стосується й випадку,
описаного в цій частині роману. Але
відразу зауважимо, що таке розуміння того, що сталося на підприємстві,
є помилковим.
Тобто в ситуації, коли після закінчення строку трудового договору
працівник не вийшов на роботу, а
роботодавець не видав наказу про
його звільнення в останній день
роботи, строковий трудовий договір неправильно був визнаний продовженим на невизначений строк.
Адже, як передбачено статтею 391
КЗпП, для того щоб строковий трудовий договір став безстроковим,
жодна із сторін не повинна вимагати
його припинення. Однак, як відомо і
як застосовується на практиці, в

заяві та наказі про прийняття працівника на роботу на певний строк
обов’язково має зазначатися строк,
на який приймається працівник на
підставі статті 23 КЗпП. А це вже
можна розглядати як вимогу працівника про його звільнення в останній
день строку, обумовленого сторонами.
У ситуації, описаній в романі,
кадров ик помилилася вирішивши,
що в разі якщо після закінчення дії
строкового трудового договору
роботодавець не видасть наказу
про звільнення, дія цього договору
вважатиметься продовженою на
невизначений строк. Але працівник
не вийшов на роботу наступного
дня після закінчення дії строкового
трудового договору, тож роботодавець порушив його право та свій
обов’язок щодо звільнення.
Звичайно, працівник, який не бажає
після закінчення строкового трудового договору продовжувати роботу, вправі в останній день роботи
вимагати звільнення. А отже, після
закінчення останнього робочого дня
він мав звернутися до відділу кадрів
за отриманням трудової книжки,
але цього не зробив, чим також ввів
в оману роботодавця. Проте варто
зауважити, що це не давало підстав
останньому не виконувати своїх
обов’язків перед працівником щодо
задоволення його законного права на
звільнення.
Якщо б ситуація розгорталася
більш конфліктно, працівник міг би
вимагати її вирішення в судовому
порядку. У такому разі затримка
видачі працівникові трудової книжки з вини роботодавця призвела б
до виплати середнього заробітку за
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весь час вимушеного прогулу (п. 4.1
Інструкції № 58), і днем звільнення вважався б день видачі трудової
книжки.
На практиці в такому разі за
рішенням суду видається наказ про
новий день звільнення та вноситься
запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день
звільнення визнається недійсним у
порядку, встановленому пунктом 2.10
Інструкції № 58. Зауважимо, що в
такій ситуації дія трудового договору
не вважатиметься продовженою на
невизначений строк.
Також варто зазначити, що незважаючи на те, що законодавством
не передбачено обов’язку сторін
попереджати одна одну про закін-

чення дії строкового трудового
договору, на практиці це іноді стає
в пригоді, адже дає змогу уникнути
певних непорозумінь, як от в описаній
ситуації.
Але у зв’язку з тим, що після закінчення строку договору трудові відносини нехай навіть один день, але
тривали, договір автоматично трансформувався у безстроковий, і тому
звільнення за пунктом 2 статті 36
КЗпП вважати обґрунтованим вже
немає підстав. Правомірною підставою для припинення трудових відносин доцільно визначити угоду сторін
відповідно до пункту 1 статті 36
КЗпП, оскільки сторони дійшли взаємної згоди та вирішили припинити
трудові відносини ***.

P. S.
Робочий тиждень у керівника кадрової
служби компанії Світлани Євгенівни розпо
чався з поточних справ. Тому коли дирек
тор запросив її до свого кабінету на коротку
нараду, нічого не збентежило жінку. Робота є
робота — на нараду, так на нараду.
Але щойно вона переступила поріг началь
ницьких «чертогів»*, з’явилось передчуття, що
нарада буде не просто робочою.
Тарас Андрійович ходив вздовж столу для
гостей і помітно хвилювався.
— Знаєте, як кажуть, Світлано Євгенівно, —
почав директор, — є час збирати каміння,
а інколи настає час… скорочувати зарплату.
І навіть директору.
Кадровик знала, що фінансова ситуація на
підприємстві не з простих, але щоб настіль
ки — важко було уявити.
— Ні-ні, дорогенька, не хвилюйтесь! —
перебив думки кадрового фахівця дирек
тор. — Наразі нікого з працівників це не сто
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*** Про звільнення за угодою сторін
див. у журналі
«Кадровик
України»
№ 3/2016, с. 28.

суватиметься, бо я вже передбачаю ваші
схвильовані думки. Лише мене і… головного
бухгалтера. Я хотів би, щоб вже з наступного
місяця це пішло в роботу. Ми можемо офор
мити це сьогодні?
— Як вам сказати, — не приховуючи зди
вування відповіла Світлана Євгенівна. — Із
вашою заробітною платою простіше. Як ска
жете, так і зробимо — це ваше право. Вам ми
можемо скоротити хоч зараз…
— Тільки не кажіть, що залюбки, — пожар
тував Тарас Андрійович, намагаючись роз
рядити напругу.
— Та я не про це, пане директоре. Я про
відповідність законодавству, — продовжила
жінка, наче не почула слів керівника. — Як не
дивно, але процедура скорочення зарплати
директору на нашому підприємстві набагато
простіша, ніж навіть прибиральниці. Тому з
головним бухгалтером так не вийде…
* Розкішна, велична будівля, палац; палата (в палаці, замку).
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Ірина Красовська,

консультант з питань бухгалтерського
та податкового обліку

Тимчасові та сезонні
працівники: відпустки й
звільнення

Продовжуємо тему трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками. У статті з’ясовано, на які відпустки та якої тривалості мають право
такі працівники, а також розглянуто порядок їх звільнення та види виплат,
що здійснюються під час остаточного розрахунку
Закінчення. Початок у № 5/2018

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);
 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);
 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від
8 лютого1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мініс
терства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
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Надання відпусток сезонним
і тимчасовим працівникам
Право на відпустки
Сезонні та тимчасові працівники мають
право на щорічну відпустку, що надається їм
пропорційно до відпрацьованого часу (части
на дев’ята ст. 6 Закону про відпустки). Також
КЗпП і Закон про відпустки не містять жодних
обмежень стосовно права таких працівників
на інші види відпусток, зокрема додаткову,
соціальну, навчальну, без збереження зарпла
ти тощо. Отже, можна зробити висновок, що
сезонні та тимчасові працівники мають право
на відпустки на загальних підставах.
Звертаємо увагу, що працівник, зайнятий на
сезонних роботах, матиме право на додаткову
соціальну відпустку на дітей (ст. 19 Закону про
відпустки) за рік, в якому він був прийнятий на
роботу та звільнений з неї або лише прийнятий
(припустимо, за 2018 р.), якщо до початку
роботи на конкретному підприємстві він:
 ніде не працював або
 працював у іншого роботодавця, але
права на отримання додаткової відпустки «на
дітей» тоді ще не мав, і таке право виникло в
нього в період роботи на цьому підприємстві.
Той факт, що працівник у поточному році
не працював до прийняття на сезонну роботу,
можна перевірити за його трудовою книжкою,
а виникнення права на додаткову відпустку
«на дітей» він має підтвердити документально
(довідкою, копією свідоцтва про народження
дитини тощо).
Працівник, який у поточному році до пра
цевлаштування на підприємство працював і мав
право на зазначену відпустку, мав або скориста
тися цим правом за попереднім місцем роботи,
або отримати компенсацію за невикористану
відпустку під час звільнення.
Використати щорічну відпустку сезонний
(тимчасовий) працівник може двома способами:
 під час дії строкового трудового договору
(якщо в нього є право на використання від
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Працівник, зайнятий на сезонних
роботах, матиме право на додаткову соціальну відпустку на дітей
за рік, в якому він був прийнятий
на роботу та звільнений з неї
або лише прийнятий
пустки до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи);
 одразу після закінчення строкового тру
дового договору.
Так, якщо сезонний (тимчасовий) працівник
не використав належну йому щорічну від
пустку в період дії трудового договору, то як і
в разі звільнення постійного працівника (крім
звільнення за порушення трудової дисципліни)
сезонному (тимчасовому) працівнику, за його
бажанням, може бути надано невикористану
відпустку з наступним звільненням (ст. 3 Закону
про відпустки). У такому разі дія трудового
договору продовжується до закінчення від
пустки працівника, а днем звільнення є останній
день відпустки.
Відпустка сезонному (тимчасовому) праців
нику надається на підставі його заяви та наказу
керівника підприємства. При цьому слід вра
ховувати, що окремим категоріям працівників,
за їх бажанням, відпустка може бути надана до
настання шестимісячного терміну безперервної
роботи в перший рік роботи на підприємстві.
Категорії таких працівників визначені частиною
сьомою статті 10 Закону про відпустки, і до
них, зокрема, належать: жінки, які мають двох
або більше дітей віком до 15 років або дитину
з інвалідністю, особи з інвалідністю, особи
віком до 18 років, чоловіки, дружини яких
перебувають у відпустці в зв’язку з вагітністю та
пологами, особи, звільнені після проходження
строкової військової служби (якщо вони були
прийняті на роботу протягом трьох місяців
після звільнення), працівники-сумісники тощо.
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Однак у разі надання працівникові щоріч
ної відпустки до закінчення шестимісячного
терміну безперервної роботи її тривалість має
визначатися пропорційно до відпрацьованого
часу, за винятком вищевказаних випадків.
Зауважимо, що в пункті 10 Указу № 311
визначено, що тимчасові працівники правом
на відпустку або її заміну грошовою компен
сацією не користуються. Однак це положення
суперечить нормам чинного трудового зако
нодавства, тому застосовувати його не слід.

Тривалість відпустки
Тривалість відпустки сезонного (тимчасо
вого) працівника розраховується пропорційно
до відпрацьованого часу та виходячи з повної
тривалості щорічної відпустки, встановленої
для конкретної посади (професії) працівника.
Мінімальна тривалість основної відпустки за
повний відпрацьований рік, встановлена зако
нодавством, — 24 календарних дні. Для деяких
категорій працівників, визначених статтею 6
Закону про відпустки, а також іншими законами,
передбачена щорічна відпустка більшої трива
лості. Якщо сезонний (тимчасовий) працівник
належить до працівників таких категорій, відпо
відно він також має право на щорічну основну
відпустку тривалістю більше 24 календарних днів.
Також підприємство в колективному дого
ворі або строковому трудовому договорі, що
укладається між ним та сезонним (тимчасовим)
працівником, може передбачити й іншу трива
лість щорічної відпустки, але вона не повинна
бути меншою за законодавчо встановлений строк.
Як визначити тривалість щорічної відпуст
ки сезонного (тимчасового) працівника про
порційно відпрацьованому часу? Спочатку
необхідно визначити частку відпрацьованих
працівником календарних днів сезонної роботи
(без урахування святкових і неробочих днів,
що припадають на цей період) у загальній
кількості календарних днів року, що врахову
ються для розрахунку тривалості відпустки.
Далі отриманий результат слід помножити на
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кількість календарних днів щорічної відпустки,
визначеної колективним (трудовим) догово
ром, для певної посади (професії) працівника.
Розглянемо це на прикладі 1.
Приклад 1
Працівник відпрацював повний сезон
(з 23 квітня по 12 жовтня 2018 р.)
і подав заяву про надання відпустки з нас
тупним звільненням. За умовами колективного договору, тривалість щорічної відпустки працівників підприємства становить
24 календарних дні за відпрацьований рік.
Обчислюємо кількість календарних днів у
2018 р., що враховуються для розрахунку
тривалості відпустки:
365 к. дн. – 11 св. дн. = 354 к. дн.
Кількість календарних днів сезонної роботи (з 23 квітня по 12 жовтня 2018 р.)
становить:
8 к. дн. (квітень) + 31 к. дн. (травень) +
30 к. дн. (червень) + 31 к. дн. (липень) +
31 к. дн. (серпень) + 30 к. дн. (вересень) +
12 к. дн. (жовтень) = 173 к. дн.
Визначаємо кількість святкових і неробочих днів, що припадають на період сезонної роботи:
3 к. дн. (1, 9 і 27 травня) + 1 к. дн. (28 червня) + 1 к. дн. (24 серпня) = 5 св. дн.
Кількість календарних днів сезонної роботи, що враховуються для розрахунку
тривалості відпустки, становить:
173 к. дн. – 5 св. дн. = 168 к. дн.
Частка календарних днів сезонної роботи,
відпрацьованих працівником, у загальній
кількості календарних днів року, що враховуються для розрахунку тривалості
відпустки, дорівнює:
168 к. дн. ÷ 354 к. дн.= 0,4746.
Тривалість відпустки сезонного працівника на кінець сезону становить:
0,4746  24 к. дн. = 11,39 к. дн. ≈ 11 к. дн.
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Розрахунок відпускних
Сума відпускних розраховується як добуток
середньої зарплати сезонного (тимчасового)
працівника, що визначається відповідно до
Порядку № 100, та кількості належних йому
днів відпустки.
Враховуючи, що стаж роботи сезонних і
тимчасових працівників на підприємстві стано
вить менше року, для розрахунку їм середньої
зарплати слід керуватися нормами абзацу дру
гого пункту 2 Порядку № 100, за яким серед
ня заробітна плата обчислюється виходячи з
виплат за фактичний час роботи, тобто з пер
шого числа місяця після оформлення на роботу
до першого числа місяця, в якому надається
відпустка. Якщо працівник відпрацював на під
приємстві менше місяця, то середня зарплата
розраховується виходячи із встановленої йому
тарифної ставки (посадового окладу).

Звільнення тимчасових
і сезонних працівників
Припинення трудових відносин із сезонним або
тимчасовим працівником може відбуватися:
 у зв’язку із закінченням дії строкового
договору;
 з ініціативи роботодавця;
 з ініціативи працівника;
 за угодою сторін.

Закінчення строку
дії трудового договору
Така підстава для припинення трудових від
носин передбачена пунктом 2 частини першої
статті 36 КЗпП. Оскільки із сезонним (тим
часовим) працівником, як правило, уклада
ється строковий трудовий договір, в ньому й
визначається останній день роботи, тобто дата
звільнення працівника. При цьому заяву про
звільнення подавати не потрібно.
Крім типової форми № П-4 «Наказ (розпо
рядження) про припинення трудового договору
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(контракту)», затвердженої наказом Держ
комстату України від 5 грудня 2008 р. № 489,
підприємство має право самостійно розробити
власну форму такого наказу, відобразивши в
ній всі необхідні реквізити.
У наказі потрібно вказати, що працівник
звільнений «у зв’язку із закінченням строку
трудового договору за п. 2 частини першої
ст. 36 КЗпП». Такий самий запис слід вне
сти і до трудової книжки працівника, який
звільняється. Якщо після закінчення дії стро
кового трудового договору не буде видано
наказу про звільнення, це призведе до таких
наслідків:
 договір автоматично стане безстроковим;
 сезонний (тимчасовий) працівник так і
залишатиметься на своїй посаді;
 звільнити такого працівника в подальшо
му можна буде лише на загальних підставах.
Міністерство соціальної політики України
в листі від 30 грудня 2012 р. № 30/13/133-12
зазначає, що строковий трудовий договір може
бути розірваний у зв’язку із закінченням строку
його дії також і в той період, коли працівник від
сутній у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
або перебуває у відпустці (за умови компенсації
відпускних або виплати допомоги по тимчасо
вій непрацездатності). Аргументовано це тим,
що звільнення працівників, які перебувають у
відпустці або хворіють, забороняється лише
в тому випадку, якщо ініціатором звільнення
виступає роботодавець з підстав, визначених
статтями 40 і 41 КЗпП.
Але звертаємо увагу, що якщо хтось із пра
цівниць надасть листок непрацездатності у
зв’язку з вагітністю та пологами, і його три
валість вийде за межі строкового трудово
го договору, то звільнення такої працівниці
допускається лише з її обов’язковим працев
лаштуванням.

Звільнення з ініціативи працівника
Право працівника розірвати трудовий дого
вір з власної ініціативи передбачене нормами
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статті 39 КЗпП. У цій же статті вказано й перелік
підстав, за якими строковий трудовий договір
може бути розірвано:
 хвороба або інвалідність працівника,
що перешкоджають виконанню роботи за
договором;
 порушення власником (керівництвом)
підприємства законодавства про працю, колек
тивного або трудового договору;
 інші підстави для розірвання безстроко
вого трудового договору, передбачені частиною
першою статті 38 КЗпП, зокрема: переїзд на
нове місце проживання, переведення чолові
ка або дружини на роботу в іншу місцевість,
неможливість проживання в даній місцевості,
підтверджена медичним висновком, вагітність,
догляд за дитиною віком до 14 років або дити
ною з інвалідністю, догляд за хворим членом
сім’ї або особою з інвалідністю І групи, вихід
на пенсію та інші поважні причини.
Звільнення з ініціативи сезонного або тимча
сового працівника відбувається за його заявою.
Відповідно до пункту 6 Указу № 310 та пункту 5
Указу № 311 подати роботодавцю заяву тим
часовий або сезонний працівник повинен не піз
ніше ніж за три дні до звільнення. Якщо в заяві
вказано причину, з якою законодавство пов’язує
надання певних пільг, її слід обов’язково відо
бразити в наказі та трудовій книжці.

Звільнення з ініціативи роботодавця
Підстави, за якими роботодавець за своєю
ініціативою має право звільнити тимчасового
або сезонного працівника, чітко встановлені
законодавством, а саме: загальні підстави — за
статтями 40 і 41 КЗпП та додаткові підстави — за
пунктом 7 Указу № 310 і пунктом 6 Указу № 311.
Розглянемо лише додаткові підстави, які
властиві виключно для сезонних та тимчасових
працівників. Так, роботодавець має право ініці
ювати звільнення тимчасового або сезонного
працівника в разі:
 припинення або скорочення робіт на
підприємстві з причин виробничого характеру:
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для сезонного працівника — на строк
більше двох тижнів;
для тимчасового працівника — на строк
більше тижня;
 неявки на роботу внаслідок тимчасової
непрацездатності:
для сезонного працівника — безперервно
протягом більше одного місяця;
для тимчасового працівника — протягом
більше двох тижнів підряд;
 невиконання тимчасовим працівни
ком або службовцем без поважних причин
обов’язків, покладених на нього трудовим
договором чи правилами внутрішнього тру
дового розпорядку.
Звертаємо увагу, що у випадках, коли тим
часова непрацездатність настала внаслідок тру
дового каліцтва чи професійного захворювання
або коли законодавством за певного захворю
вання встановлено триваліший, ніж вказано,
строк збереження місця роботи (посади), за
сезонним (тимчасовим) працівником місце
роботи (посаду) слід зберігати до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності,
але не більше ніж до закінчення строку роботи
за трудовим договором.
У разі звільнення працівника з власної ініці
ативи роботодавець має обґрунтувати свої дії
та підтвердити причини для звільнення відпо
відними документами (це може бути наказ про
припинення або скорочення на підприємстві
робіт із причин виробничого характеру на строк
більше двох тижнів, доповідна записка безпо
середнього керівника тимчасового працівника
про невиконання ним без поважних причин
своїх трудових обов’язків тощо). Звільнення
оформлюється наказом, з яким працівника
ознайомлюють під підпис.

Звільнення за угодою сторін
За угодою сторін може припинятися як
трудовий договір, укладений на невизначе
ний строк, так і строковий трудовий договір:
такий висновок можна зробити зважаючи на
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те, що пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП
не містить жодних застережень стосовно виду
трудового договору.
Припинення можливе в будь-який час дії
строкового трудового договору, коли між робо
тодавцем та сезонним (тимчасовим) праців
ником буде досягнуто угоду стосовно цього.
Пропозиція про припинення трудового договору
може надходити як з боку роботодавця, так і з
боку працівника. Якщо при цьому інша сторо
на погоджується з висловленою пропозицією,
то вважається, що сторони досягли угоди про
припинення строкового трудового договору,
і сезонного (тимчасового) працівника звільняють
з роботи за наказом керівника підприємства.
Законодавством не встановлено форми
угоди сторін про припинення трудового до
говору, тому вона може мати як усну, так
і письмову форму. На практиці, як правило,
використовується письмова форма, оскільки
вона є достовірним фактом досягнення угоди
між сторонами. Так, незалежно від того, хто ви
словив пропозицію про припинення трудового
договору за угодою сторін, працівник подає на
ім’я керівника підприємства заяву про звіль
нення з таким формулюванням, і на її підставі
останній видає відповідний наказ.

Виплати в разі звільнення
Відповідно до статті 47 КЗпП роботодавець
зобов’язаний у день звільнення працівника
провести з ним повний розрахунок. Днем звіль
нення вважається останній день роботи. Якщо
працівник у цей день не працював, належні
йому кошти мають бути виплачені не пізніше
наступного дня після пред’явлення ним вимоги
про розрахунок.
У разі якщо з вини роботодавця звільненому
працівникові не будуть виплачені належні суми
в установлені законодавством строки (одра
зу під час звільнення або після пред’явлення
вимоги), це загрожуватиме роботодавцю додат
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ковими витратами — виплатою працівнику
середнього заробітку за весь час затримки по
день фактичного розрахунку.
Зазвичай під час остаточного розрахунку
із сезонним (тимчасовим) працівником йому
виплачують: заробітну плату за останній період
роботи, компенсацію за невикористані дні від
пустки та вихідну допомогу.

Вихідна допомога
Загальний порядок виплати вихідної допо
моги в разі звільнення працівників врегульова
ний статтею 44 КЗпП. Своєю чергою, пункт 8
Указу № 310 та пункт 7 Указу № 311, якими
встановлені додаткові підстави для виплати
вихідної допомоги сезонним і тимчасовим
працівникам, а також її розміри, на сьогодні
не відповідають нормам вказаної статті КЗпП,
суперечать законодавству України й, відповід
но, їх не застосовують.
Це означає, що тимчасовим і сезонним
працівникам у разі звільнення вихідна допо
мога виплачується так само, як і працівникам,
які працюють на постійній основі, в розмірі
та випадках, встановлених статтею 44 КЗпП,
зокрема не менше середнього місячного заро
бітку в разі припинення трудового договору
внаслідок:
 змін в організації виробництва та праці,
в т. ч. ліквідації, реорганізації підприємства,
скорочення чисельності або штату працівників
(п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП);
 виявленої невідповідності працівни
ка займаній посаді або виконуваній роботі,
пов’язаної з його недостатньою кваліфікацією
або станом здоров’я, які перешкоджають про
довженню такої роботи (п. 2 частини першої
ст. 40 КЗпП).
Крім того, нагадаємо, що згідно зі статтею 91
КЗпП підприємства в межах своїх повноважень
та за рахунок власних коштів можуть встанов
лювати в колективному або трудовому дого
ворі додаткові, порівняно із законодавством,
трудові та соціально-побутові пільги для своїх
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працівників, наприклад, інші розміри вихідної
допомоги сезонним і тимчасовим працівникам.
Під час розрахунку середнього заробітку
необхідно керуватися Порядком № 100, згідно
з абзацом третім пункту 2 якого середньомі
сячна заробітна плата для розрахунку розміру
Приклад 2
Працівника було прийнято на сезонну роботу за строковим трудовим
договором з 23 квітня по 12 жовтня 2018 р.
робітником фермерського господарства,
яке працює за шестиденним робочим тижнем. Через деякий час з’ясувалося, що у
працівника алергія на пестициди й він не
може продовжувати виконувати доручену
роботу. У зв’язку з цим було вирішено звільнити працівника з 1 червня 2018 р. у зв’язку
зі станом здоров’я, який перешкоджав продовженню роботи (п. 2 частини першої
ст. 40 КЗпП), з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку.
Працівник відпрацював менше двох місяців,
тож розрахунковий період — з 23 квітня по
31 травня 2018 р. За цей час працівнику були
нараховані такі доходи:
 квітень — відпрацьовано 7 роб. дн. (норма — 24 роб. дн. за шестиденного робочого
тижня), зарплата — 1750,00 грн;
 травень — відпрацьовано 24 роб. дн.
(норма — 24 роб. дн. за шестиденного робочого тижня), зарплата — 6900,00 грн.
Загальна сума доходу становить:
1750,00 грн + 6900,00 грн = 8650,00 грн.
Середньоденна заробітна плата дорівнює:
8650,00 грн ÷ 31 роб. дн. = 279,00 грн.
Середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді:
(24 роб. дн. + 24 роб. дн.) ÷ 2 = 24 роб. дн.
Сума вихідної допомоги становить:
279,00 грн  24 роб. дн. = 6696,00 грн.
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вихідної допомоги обчислюється виходячи
з виплат за останні два календарних місяці
роботи, що передують звільненню. Працівни
кам, які пропрацювали на підприємстві менше
двох календарних місяців, середня зарплата
обчислюється виходячи з виплат за фактично
відпрацьований час.

Компенсація за невикористані
дні відпустки
Якщо сезонний або тимчасовий праців
ник не використав повністю або частково
належні йому дні щорічної відпустки, а також
додаткової відпустки на дітей, то йому за
його бажанням після закінчення строкового
трудового договору виплачується грошова
компенсація за ці дні на підставі статті 24
Закону про відпустки.
Середня заробітна плата для розрахунку
суми компенсації обчислюється так само, як
і для оплати часу відпустки. Для сезонних
і тимчасових працівників її розраховують
шляхом застосування абзацу другого пунк
ту 2 Порядку № 100, за яким працівнику, що
пропрацював на підприємстві (в установі,
організації) менше року, середня заробіт
на плата обчислюється виходячи з виплат
за фактичний час роботи, тобто з першого
числа місяця після оформлення на роботу
до першого числа місяця, в якому надається
відпустка або виплачується компенсація за
невикористану відпустку.
Для того щоб обчислити суму компенсації,
потрібно розрахувати, скільки днів відпустки
«заробив» працівник за відпрацьований час,
перевірити, скільки з них він використав як
відпустку, а залишок помножити на середньо
денну зарплату працівника.

Оподаткування доходів
та відображення їх в обліку
Усі виплати в разі звільнення сезонного (тим
часового) працівника, зокрема заробітна плата,
компенсація за невикористані дні відпустки та
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вихідна допомога, оподатковуються податком
на доходи фізичних осіб та військовим збором
у загальновстановленому порядку. А от єдиний
соціальний внесок (ЄСВ) нараховується лише на
суми заробітної плати та компенсації, оскільки
згідно з пунктом 4 розділу І Переліку видів ви
Приклад 3
Працівника прийнято на сезонну
роботу з 25 квітня по 19 жовтня
2018 р. з місячним посадовим окладом
6000,00 грн. Протягом усього періоду роботи він отримував зарплату лише в розмірі окладу, відпрацював повний сезон і
звернувся до адміністрації підприємства з
проханням виплатити йому замість відпустки грошову компенсацію за всі дні.
За умовами колективного договору тривалість щорічної відпустки працівника
становить 24 календарних дні за відпрацьований рік. За відпрацьований час (з 25 квіт
ня по 19 жовтня 2018 р.) йому належить
12 календарних днів відпустки.
Для розрахунку середньоденної заробітної
плати працівника враховуються виплати
з 1 травня до 1 жовтня 2018 р. Сумарна
заробітна плата працівника в розрахунковому періоді становить:
6000,00 грн  5 міс. = 30 000,00 грн.
Визначаємо кількість календарних днів
у розрахунковому періоді з урахуванням
святкових та неробочих днів:
28 к. дн. (травень: 31 к. дн. – 3 св. дн.) +
29 к. дн. (червень: 30 к. дн. – 1 св. дн.) + 31 к. дн.
(липень) + 30 к. дн. (серпень: 31 к. дн. –
1 св. дн.) + 30 к. дн. (вересень) = 148 к. дн.
Середньоденна заробітна плата працівника дорівнює:
30 000,00 грн ÷ 148 к. дн. = 202,70 грн.
Сума компенсації за невикористані дні
відпустки становить:
202,70 грн  12 к. дн. = 2432,40 грн.
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плат, що здійснюються за рахунок коштів робо
тодавців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженого постановою КМУ
від 22 грудня 2010 р. № 1170, на суми вихідної
допомоги ЄСВ не нараховується.
Відображення у звітності доходів, які випла
чуються сезонному або тимчасовому праців
нику в разі звільнення, нічим не відрізняється
від відображення доходів постійних штатних
працівників.

Видача трудової книжки
У день звільнення сезонного або тимчасового
працівника обов’язково потрібно видати йому
трудову книжку із внесеними записами про
прийняття та звільнення з роботи. Якщо трудо
ву книжку не буде видано з вини роботодавця,
працівник не вважатиметься звільненим — це
випливає з абзаців шостого та сьомого пунк
ту 4.1 Інструкції № 58, де, зокрема, зазначено,
що в разі затримки видачі трудової книжки
з вини роботодавця днем звільнення слід вва
жати саме день фактичної видачі трудової
книжки. При цьому роботодавцю доведеться:
по-перше, за весь час затримки видачі трудової
книжки виплатити працівнику середній заро
біток, і, по-друге, видати наказ про новий день
звільнення з внесенням відповідного запису
до трудової книжки та визнанням недійсним
раніше внесеного запису.
Якщо ж трудова книжка не буде видана
працівнику в день звільнення з його вини
(наприклад, він буде відсутній на роботі цього
дня), в такому разі дата звільнення не зміню
ється, а роботодавцю необхідно лише наді
слати працівнику поштове повідомлення із
вказівкою про потребу отримання трудо
вої книжки. Пересилання трудової книжки
поштою з доставкою на зазначену адресу
допускається лише за письмовою згодою
працівника. 
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Зразок
Положення про табельний облік
використання робочого часу
1. Загальні положення
1.1. Це Положення вводиться з метою систематизації процесу збору та обробки інформації про витрати
та облік робочого часу працівниками підприємства.
1.2. У всіх структурних підрозділах вводиться така система ведення обліку робочого часу.
1.2.1. Для головного офісу та відділів, що мають режим роботи тільки в денний час, табель обліку робочого
часу ведеться виходячи з п’ятиденного робочого тижня (ст. 52 КЗпП).
1.2.2. Для відділів (магазинів) з цілодобовим режимом роботи табель ведеться з урахуванням режиму
підсумованого обліку робочого часу (ст. 61 КЗпП).
1.2.3. Обліковий період для підсумованого обліку робочого часу по підприємству становить шість календарних місяців.
1.2.4. Тривалість робочого часу визначається керівником відділу кадрів у формі графіків змінності на
підставі рекомендацій Міністерства соціальної політики України щодо розрахунку норми тривалості робочого
часу на відповідний рік не пізніше ніж за місяць до початку його дії та доводиться до відома керівників відділів
з цілодобовим режимом роботи.
1.3. Для ведення табельного обліку робочого часу керівники структурних підрозділів призначають відповідальну особу на підставі розпорядчого акта керівника.
1.4. Відповідальна особа зобов’язана вести облік фактично відпрацьованого часу кожним працівником
підрозділу. Включення працівника до табеля та виключення з нього здійснюється на підставі первинних
документів з обліку кадрів (наказ, трудовий договір). Кожному працівнику присвоюється табельний номер,
який проставляється в усіх документах з обліку праці та заробітної плати й зберігається за працівником у разі
переміщення, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або
збільшення обсягу виконуваних робіт та суміщення. У разі звільнення працівника його табельний номер не
присвоюється іншому працівнику протягом двох років.
1.5. Особи, відповідальні за табельний облік відповідного підрозділу, зобов’язані повідомляти інспектора
з кадрів, відповідального за ведення табельного обліку на підприємстві, про відсутність на роботі працівників
у зв’язку з хворобою або іншою причиною на момент заповнення табеля.
1.6. Для виконання обов’язків з обліку робочого часу та ведення табеля відповідальний інспектор з кадрів:
— веде облік штатного складу працівників підрозділу;
— на підставі кадрових наказів вносить до табеля відмітки, пов’язані з прийняттям на роботу, звільненням,
переведенням, наданням відпусток працівникам тощо;
— контролює своєчасність з’явлення на роботу і звільнення з роботи, присутність на робочому місці
працівників за допомогою використання журналу обліку робочого часу (зі своєчасним повідомленням
керівника підрозділу та інспектора з кадрів про нез’явлення, запізнення працівників та причини, що призвели до цього);
— контролює своєчасність надання та правильність оформлення документів, що підтверджують поважність
причин відсутності працівників на робочому місці.
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1.7. Якщо відповідальна особа не може тимчасово виконувати обов’язки з ведення табельного обліку,
керівник підрозділу подає керівнику підприємства доповідну записку про призначення іншого відповідального
виконавця на цей період. На підставі записки видається відповідний наказ.
1.8. Усі працівники, до обов’язків яких входить ведення табельного обліку, в обов’язковому порядку ознайомлюються з цим Положенням під підпис.
2. Правила заповнення табеля та журналу обліку робочого часу
2.1. Табель обліку робочого часу ведеться в електронному та паперовому вигляді.
2.2. Електронний варіант табеля вводиться в базу даних програми 1С інспектором з кадрів, відповідальним
за табельний облік, з дотриманням таких вимог:
— у табелі обліку робочого часу введення даних здійснюється з розбивкою по днях;
— усі види робочого часу (загальний відпрацьований час, нічні й надурочні години, вихідні та святкові
(неробочі) дні) вказуються в загальному табелі для кожного підрозділу;
— найменування підрозділу вказується у верхній частині табеля;
— у верхньому правому куті форми № П-5 в рядку «Дата заповнення» вказується 15 число місяця, якщо
табель заповнюється для нарахування авансу, та останнє число звітного місяця для нарахування зарплати.
2.3. Для точного заповнення табеля ведеться журнал обліку робочого часу, в якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові працівника, його посада, дата і час прибуття/відбуття з роботи та час повернення з неї,
причина відсутності на робочому місці, підпис працівника, коментарі безпосереднього керівника.
Дані із журналу обліку робочого часу мають використовуватися під час заповнення табеля.
2.4. Працівники, відповідальні за табельний облік у структурних підрозділах, які працюють у п’ятиденному
робочому режимі, заповнюють електронний табель у програмі 1С, роздруковують його на аркуші формату А4
і передають його до відділу кадрів для звірки. Після внесення в табель інспектором з кадрів усіх коректив (за
наявності помилок), відповідальна особа підрозділу вносить зміни до електронного табеля в 1С, роздруковує
його та підписує разом з керівником підрозділу із зазначенням дати заповнення. Підписаний табель передається
до відділу кадрів для підпису інспектором з кадрів, відповідальним за табельний облік, та до бухгалтерії для
нарахування виплат і подальшого зберігання.
2.5. Інспектор з кадрів, відповідальний за табельний облік, залишає у відділі кадрів копії табеля, а його
оригінал подає до бухгалтерії під підпис.
2.6. Працівники, відповідальні за табельний облік у структурних підрозділах, які працюють у режимі підсумованого обліку, виконують свої обов’язки в такому порядку.
2.6.1. На підставі графіків змінності складають поіменні графіки із зазначеними прізвищами працівників,
які працюють у режимі підсумованого обліку. Строк виконання — один тиждень з дати отримання базових
графіків змінності.
2.6.2. Під час виконання пункту 2.6.1 Положення важливо враховувати, що тривалість перерви в роботі між
змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви
на обід). Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється (ст. 59 КЗпП).
2.6.3. Під час заповнення табеля обліку робочого часу використовувати дані про відпрацьовані години з
графіків змінності.
2.7. Табель підписують відповідальна особа, безпосередній керівник підрозділу та працівник відділу кадрів.
При цьому зазначається найменування посади, П. І. Б., особистий підпис і дата.
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2.8. До змісту табеля висуваються такі вимоги:
— назви посад працівників вносяться до табеля відповідно до штатного розпису;
— якщо фактичне місце роботи працівника територіально розташоване в іншому підрозділі, запис у табелі
виконується відповідальним за ведення табеля цього підрозділу, у штаті якого зазначений цей працівник, але
за поданням безпосереднього керівника. У цьому разі керівник своїм підписом (із зазначенням дати) засвідчує
правильність заповнення табеля на своїх підлеглих;
— якщо працівник був переведений на нову посаду до іншого підрозділу протягом календарного місяця,
то на нього в попередньому підрозділі оформлюється окремий табель за відпрацьований час, який подається
одночасно з наказом про переведення. У табелі проставляються години роботи в цьому підрозділі по останній робочий день включно, а далі з дати переведення проставляється відмітка «Х». У підсумковий табель за
поточний місяць по підрозділу такий працівник не включається. У новому підрозділі табель оформляється
з дня фактичного переведення, але після оформлення наказу;
— у разі звільнення працівника в табелі проставляються години роботи по останній робочий день включно,
а після дня звільнення проставляється відмітка «Х». Для своєчасного нарахування заробітної плати в останній
день роботи заповнений табель передається до бухгалтерії до 12-ї години цього дня. У підсумковий табель
поточного місяця по підрозділу цей працівник не включається;
— працівники, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
та без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною
в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, до табеля включаються;
— список працівників у табелі складається відповідно до структури в ієрархічному порядку;
— прізвище, ім’я, по батькові працівника записуються в табелі повністю. У разі зміни прізвища, імені, по
батькові нові дані вносяться в табель лише після видання наказу про зміну персональних даних на підставі
документа, що засвідчує цю зміну;
— у табелі записується тривалість фактично відпрацьованого часу в кожну клітинку, що відповідає числу
місяця. Якщо дні не відпрацьовані, ставиться умовна позначка, що відповідає причині;
— у графі «Кількість відпрацьованих годин» вказується загальна кількість годин, відпрацьованих працівником у першу половину місяця (для авансу) або за весь місяць (для нарахування зарплати). У верхньому
рядку зазначається кількість днів і годин, відпрацьованих працівником з 1 по 15 число місяця включно.
У нижньому рядку вказується кількість днів і годин, відпрацьованих працівником з 16 по останнє число
місяця включно;
— у випадках, передбачених законодавством, у разі виконання роботи понад норму або в разі необхідності
організації роботи у вихідний (святковий/неробочий) день видається відповідний наказ. У цьому разі в табелі
проставляється час, відпрацьований згідно з наказом та документом, що підтверджує фактичну кількість
годин. Після підписання копія наказу надсилається до відповідного підрозділу не пізніше ніж за один робочий
день до дня, зазначеного в наказі;
— звітним періодом для обліку використання робочого часу за п’ятиденного режиму роботи в табелі
встановлюється один календарний місяць (з першого по останнє число включно);
— звітним періодом для обліку використання робочого часу за підсумованого обліку встановлюється
шість календарних місяців (з першого по останнє число включно кожні півроку);
— щорічні відпустки та додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України
«Про відпустки»), проставляються на всі календарні дні (робочі та вихідні) за винятком святкових і неробочих
днів, визначених у статті 73 КЗпП;

98

Кадровик України

Зразки документів

— періоди тимчасової непрацездатності проставляються в табелі відповідно до листків непрацездатності
за календарні дні;
— заробітна плата працівникам підприємства нараховується бухгалтерією на підставі табелів обліку
використання робочого часу;
— дані про витрати робочого часу, що вносяться до електронного табеля в програмі 1С, мають відповідати
даним табелів на паперовому носії;
— у табелі виправлення не допускаються.
3. Порядок формування та подання табелів
3.1. Працівники підрозділів, відповідальні за табельний облік, вносять дані про фактичне використання
робочого часу в табель і надають його до відділу кадрів не пізніше 14 та 29 числа звітного місяця.
3.2. Про зміни даних табеля особи, відповідальні за табельний облік, повідомляють інспектора з кадрів не
пізніше 15-го і останнього числа кожного місяця до 14:00, дотримуючись правила, вказаного в п. 2.4 цього
Положення.
3.3. Згідно з п. 2.5 інспектор з кадрів передає до бухгалтерії чистовий варіант табеля без виправлень не
пізніше 15-го і останнього числа кожного місяця до 18:00.
4. Правила корегування табеля
Корегування в табелі виконується з метою перерахунку виплачених сум у таких випадках.
4.1. Працівник із запізненням повідомив про відкриття листка непрацездатності, який не був відмічений
у табелі.
4.2. Працівник або його безпосередній керівник повідомив інспектору з кадрів про хворобу і про те, що
листок непрацездатності буде надано після здачі табеля й виплати зарплати.
4.3. Працівник-донор здав кров і приніс довідку, що підтверджує здачу крові, а цей факт не було внесено
до табеля.
4.4. Щорічна відпустка працівника тривала до кінця місяця, а під час відпустки він захворів. У цьому випадку
відпустка переноситься на кількість календарних днів, що дорівнює кількості календарних днів хвороби, підтвердженої листком непрацездатності.
4.5. Працівник був звільнений, але за рішенням суду поновлений на роботі.
4.6. Працівник був залучений до роботи у вихідний (святковий) день, але з наданням іншого дня відпочинку
за таку роботу визначився після подання табеля до бухгалтерії.
4.7. Працівник затримався у відрядженні або повернувся з нього раніше, про що не зазначено в табелі.
А також в інших форс-мажорних ситуаціях, таких як встановлення неповного робочого часу, надання відпустки без збереження заробітної плати, виклик до суду або призов у зв’язку із мобілізацією, відсторонення
від роботи тощо, коли відповідальні за ведення табеля особи не володіють повною інформацією, або в перехідні періоди.
У випадках, зазначених у п. 4.1 і 4.2, у ці робочі дні в табелі ставиться відмітка «НЗ» — нез’явлення з
нез’ясованих причин.
У випадках, вказаних у п. 4.3, 4.4 та 4.6, 4.7 інспектор з кадрів на підставі підтвердних документів вносить
корективи до табеля з відмітками годин роботи працівника, виправляючи їх на відповідні умовні позначення.
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У разі незаконного звільнення працівника після видання наказу про скасування попереднього наказу про звільнення та поновлення працівника, внесення запису до трудової книжки інспектор з кадрів
оформлює окремі табелі по цьому працівнику з дати скасованого звільнення по теперішній час. Час
вимушеного прогулу в разі визнання звільнення незаконним позначається в табелі обліку відміткою «І»
(інші причини неявок). До табеля, в якому було вказано, що працівника було звільнено, слід наказом
внести зміни із формулюванням: «Звільнення (П. І. Б., посада працівника) вважати недійсним на підставі рішення суду».
Після надання документів, що підтверджують поважну причину відсутності працівника на роботі, інспектор
з кадрів вносить корективи в табель, роздруковує чистовий варіант і з необхідними підписами здає його до
бухгалтерії.
Неправильно заповнений табель вилучається і зберігається окремо або просто знищується за рішенням
начальника відділу кадрів.
5. Відповідальність
5.1. Особи, відповідальні за ведення табельного обліку робочого часу в структурних підрозділах, несуть
відповідальність за достовірність інформації в табелях та своєчасність її надання до відділу кадрів.
5.2. Інспектор з кадрів, відповідальний за табельний облік робочого часу на підприємстві, несе відповідальність за точність та достовірність змісту табелів, а також за терміни їх надання до бухгалтерії
підприємства.
5.3. Зміни до цього Положення вносяться на підставі наказу керівника підприємства за поданням керівника
відділу кадрів.
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Talent Management:

основні тренди
сьогодення
Вікторія Бузник,

CEO консалтингового агентства Talent Management Україна,
автор навчального онлайн-курсу «HR без прикрас»

З

часу написання моєї першої статті на тему
управління талантами минуло близько
трьох років. Але й до сьогодні це одне з
тих питань, що привертають найбільшу
увагу читачів. За три роки моє розуміння цієї
теми поглибилося і стало комплексним, в ньому
з’явилося багато окремих нових ділянок, і все це
продовжує змінюватися й приймати інші форми.
Зміни відбуваються безперервно. Що дає мені
підстави так стверджувати?
Головні тенденції ми можемо бачити з результатів досліджень, які кожного року проводить
та оприлюднює компанія Deloitte у своїх звітах
«Глобальні тренди в галузі людського капіталу».
Дослідження охоплює компанії всіх напрямів і
розмірів бізнесу в усьому світі.
Крім того, весь західний світ, включно з найбільшими консалтинговими компаніями «великої
трійки» та «великої четвірки», постійно публікує
свої спостереження та висновки з приводу актуальної ситуації у сфері управління талантами.
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Що ж таке управління талантами
і навіщо воно взагалі?
Управління талантами (Talent Management) — це
залучення до компанії високоефективних працівників та їх утримання. Таланти формують додаткову вартість та конкурентні переваги, мають вищу
продуктивність та створюють продукти, яких ще
не було на ринку.
Кілька слів з історії питання: поняття «управління талантами», або «установка на таланти»
з’явилося у звіті компанії McKinsey «Війна за таланти» у 1997 р. Уже тоді промислові та торговельні
гіганти змінювали свої підходи до управління з
урахуванням змін, що відбувалися.
«Війна за таланти — стратегічний переломний
момент, який ще не помітило багато компаній;
вона буде головною рисою ділового світу на
багато років уперед. Тимчасовий спад в економіці
не може змінити тенденції попиту на талановитих
працівників. Війна за таланти — це виклик для
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всіх компаній; але для тих, хто відреагує активно Інакше кажучи, з чого на практиці складається
та швидко, це ще й величезна можливість ство- управління талантами.
рити конкурентну перевагу» (Война за таланты /
Головні складові процесу управління талантаЭ. Майклз, X. Хэндфилд-Джонс, Э. Экселрод; пер. ми — оцінка, коучинг, наставництво та планування
с англ. Ю. Е. Корнилович. — М.: Манн, Иванов и наступності.
Фербер, 2005. — С. 49).
Оцінка. Спочатку таланти потрібно оцінити.
Також слід вказати на одну важливу зміну: якщо Під «оцінкою» розуміємо все розмаїття методів
раніше талантами називали винятково співро- оцінювання працівників, включно з оцінкою ефекбітників з високим потенціалом (так звані HiPo’s, тивності в усіх формах та проявах. Методів оцінки
або високоефективні праперсоналу на сьогодні така
цівники), то зараз поняткількість, що перераховутя «таланти» охоплює всіх
вати їх тут немає сенсу.
Якщо раніше талантами називали
працівників компанії.
Але потрібно зауважити,
винятково співробітників з висо- що підходи до оцінки праЗ чим пов’язана ця зміна?
ким потенціалом (так звані
Робота ускладнюється, підцівників наразі змінюютьHiPo’s, або високоефективні
вищуються вимоги до людей,
ся, і ці зміни — тема для
зростає конкуренція між
окремої розмови та статті.
працівники), то зараз поняття
компаніями за найкращих
Коучинг. Далі нам
«таланти» охоплює всіх
співробітників.
потрібно
таланти розвипрацівників компанії
вати. Звичайно, коучинг —
Для того щоб було зрозуміло, що таке, наприк
чудовий інструмент для
лад, менеджер з талантів,
розвитку. І сьогодні цей
потрібно зазначити, що деякі організації вважають інструмент наші компанії хоч і повільно, але
за краще «талантами» називати лише високоефек- все більше й більше залучають до своєї роботи.
тивних співробітників і планувати для них окремі Поступово менеджери опановують коучингові
практики, і це найшвидший шлях до розвитку
заходи, пов’язані з їх оцінкою та розвитком.
Підсумовуючи можна зазначити, що управ- працівників. Недолік коучингу в тому, що він
ління талантами — це процес залучення й утри- доволі складний у застосуванні та потребує тримання співробітників та все, що з цим пов’язано. валого навчання й практики. Але й прості зміни,
Талантами, у широкому сенсі, ми називаємо всіх що стосуються, наприклад, надання зворотного
працівників в організації, припускаючи, що кожен зв’язку за результатами роботи, дають чудові
співробітник у своїй роботі може бути в чомусь результати.
талановитим.
Наставництво. Тут ми ведемо розмову і про
наставництво, і про менторинг. Загальне керівництво, підтримка, допомога з професійних питань
З чого складається Talent
відіграє велику роль у розвитку талантів. Крім
Management
того, завдяки такій увазі з боку компанії працівник
відчуває власну важливість і цінність або своєї
Щоб краще зрозуміти, що таке Talent Management, праці. Найкраще, якщо співробітнику надається і
пропоную детальніше розглянути, що розуміли
наставництво, і коучинг: коучинг у тих випадках,
під цим поняттям на початку його виникнення. коли співробітник стикається з проблемами та
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особистими труднощами під час виконання своєї
роботи, а наставництво — на постійній основі.
Планування наступництва. На цьому етапі нам
потрібно зберегти накопичений безцінний досвід
наших талантів та передати його наступникам.
Раніше під цим поняттям розуміли виключно підготовку лідерів високого рівня. Сьогодні у зв’язку
зі зміною загальної організаційної парадигми
(компанії в усьому світі мігрують від жорстких
ієрархічних структур до гнучких мереж команд)
планування наступництва означає принципово
інший процес, пов’язаний з розвитком інших
якостей та навичок (таких як співпраця, коучинг,
управління талантами).
Наразі наведене вище — це дуже коротко про
те, чим було управління талантами тоді, коли його
лише починали впроваджувати для залучення та
утримання найкращих.

Чим є управління талантами сьогодні
Для того щоб якнайпростіше показати сьогоднішній стан сфери, розглянемо головні тренди
людського капіталу в послідовності, яку обрала
компанія Deloitte для свого звіту.
Задля простоти я звернуся до звіту минулого
року та коротко й зрозуміло прокоментую кожен
тренд. Хотіла б ще раз наголосити, що сьогодні під
управлінням талантами розуміють увесь спектр
заходів щодо управління людьми.
Розпочнемо із загальної зміни контексту праці,
робочого місця та робочого середовища. Що
змінилося?
По-перше, цифрова революція й усе, що з нею
пов’язано: глобалізація ринку праці (люди можуть
працювати віддалено з будь-якого куточка світу),
прозорість (дані про компанії, рівень зарплати,
робочі атмосферу та культуру можна швидко
дізнатися з відкритих джерел), доступність будьякого контенту в режимі реального часу.
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По-друге, тривалість життя, що постійно зростає, і необхідність працювати одночасно з кількома
поколіннями, що мають різні цінності, і пов’язана
з цим складність інтеграції таких цінностей до
корпоративної культури.
По-третє, постійні зміни організаційної структури: організаціям із жорсткою вертикальною
ієрархічною структурою набагато важче адаптуватися до стрімкого темпу змін, тому вони змінюють
свою побудову на гнучкішу, горизонтальнішу й таку,
що більше співпрацює, ніж контролює й карає.
Як усе це позначається на змінах у сфері управління людьми, або управління персоналом (що,
як ми з’ясували, на сьогодні ідентичні поняття)?
Насправді це призводить до масштабних наслідків. Отже:

Тренд 1. Організація майбутнього
Про що йдеться? Найважливіші зміни пов’язані
зі зміною організаційної структури. Ієрархії зникають, їх місце посідають гнучкі горизонтально орієнтовані структури. В окремих випадках
створюються проектні команди. З’ясувалося, що
невеликими командами людям працювати краще.
Найбільша пов’язана з цим зміна стосується
радикальної переміни в підході до лідерства.
Якщо раніше головними якостями лідера були
жорсткість та владність, то зараз — гнучкість та
співпраця. І це повністю змінює способи підготовки лідерів, планування наступництва та взагалі
управління, а саме надання людям набагато більше
повноважень.
Наступна зміна пов’язана з прозорішою звітністю. Щоб краще й точніше аналізувати те, що
відбувається в компанії, застосовуються інструменти аналітики. Так, у звіті Deloitte йдеться про
застосування компаніями ONA (організаційного
аналізу мереж) задля розуміння того, «хто з
ким розмовляє». Це, у свою чергу, призводить
до появи в команді HR нових посад, наприклад,
аналітика.
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Тренд 2. Кар’єра
та навчання

Зміни пов’язані й зі зростанням
конкуренції, адже люди більше не
прив’язані до одного робочого
місця чи міста — глобалізація дає
змогу працювати з будь-якого
куточка світу в будь-якій країні,
і все стало прозорим: сьогодні
компанії шукають працівників,
а не навпаки

Що змінилося? Період
життєвого циклу навичок
скоротився (в середньому) до п’яти років, а тривалість людського життя і,
відповідно, кар’єри зросла.
Зараз ми можемо говорити
про 60-річну кар’єру. Що
це означає? Що якісно та
радикально змінюються
підходи до навчання. Колишні монстри — корпоративні університети із розкладом тренінгів
уже неефективні. Працівники хочуть навчатися
швидко, вибірково, з мінімальним відривом від
своєї роботи й бажано використовуючи зручні
мобільні технології. Це означає, що всі традиційні
способи навчання персоналу потрібно докорінно
змінити. Йдеться ще й про те, що працівники бажають самі обирати (а то й створювати) необхідний
контент — компаніям потрібно забезпечити таку
можливість.

Тренд 3. Залучення талантів
У нас з’являється цифровий рекрутинг, і це вже
помітно навіть на наших теренах. З’являються
цифрові платформи для проведення інтерв’ю,
оцінки кандидатів, системи, що відслідковують
трекінг кандидатів. Слід зауважити, що всі ці
зміни пов’язані не лише з розвитком цифрових
технологій, а й зі зростанням конкуренції, адже
люди більше не прив’язані до одного робочого
місця чи міста — глобалізація дає змогу працювати з будь-якого куточка світу в будь-якій країні,
і все стало прозорим: сьогодні компанії шукають
працівників, а не навпаки.
І у зв’язку з цим особливу роль відіграють
зусилля зі створення стратегічного й цифрового
бренду роботодавця: що ми робимо для працівників нашої компанії та як ми про це говоримо.
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Т ренд 4. Культура
та залученість

Що ми розуміємо під
цим сьогодні? У згаданому
напрямі підходи також докорінно змінюються — організації спрямовують свої
зусилля на створення цілісного досвіду співробітників, використовуючи дизайнмислення. Чому виникла
така необхідність? Передусім
через постійне зростання конкуренції за таланти.
Компанії намагаються зробити час роботи працівників захоплюючим і надихаючим. А для цього
досвід, що отримують працівники співпрацюючи
з компанією, потрібно проектувати. Як саме?
Наприклад, традиційно HR-функції підбору, адаптації, навчання тощо розглядалися як окремі напрями. Співробітник бачить усе з іншої точки зору:
він не розподіляє свою роботу на окремі HR-функції,
а відчуває загальне ставлення на всіх етапах та
отримує інтегрований досвід роботи в компанії. А
отже, і створення цього досвіду для працівників
потребує інтегрованого підходу, що поєднує різні
процеси в одне ефективне середовище. Це складні методи, для яких потрібні серйозна підготовка
HR-спеціалістів та високий рівень навичок.

Тренд 5. Управління ефективністю
Відбувається справжня революція в управлінні
ефективністю (Performance Management). Колишні
щорічні опитування вже не працюють. Гнучке
управління цілями, «вимірювання» настроїв, зворотний зв’язок у режимі реального часу стають
звичайним явищем, приймаються нові моделі
оцінки і винагород. Якщо спробувати сказати про
це коротко і змістовно, то з розмов «про людей»
фокус змістився на розмови «з людьми».
Яких змін це потребує? Звичайно, необхідні
технології для реалізації такого типу управління
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ефективністю. Наступне зрушення — зміна підготовки менеджерів і розвиток у них навичок надання
зворотного зв’язку. Оскільки ми вже знаємо про
низьку ефективність суб’єктивних оцінок, зростає
кількість методів оцінки на основі даних. Також ми
можемо віднести до цього тренду такий напрям,
як розвиток кар’єри. Перегляд підходів до оцінки
призводить до зовсім іншого способу розвитку
кар’єри — це зміна ролей, розширення навичок,
міжфункціональність тощо.

Тренд 6. Нове лідерство
Я вже згадувала про зміну парадигми лідерства, тож можна поговорити про це детальніше.
Організаціям потрібні цифрові лідери, які можуть
створювати, очолювати й розвивати команди, підтримувати зв’язок між людьми та їх залученість,
розвивати культури інновацій, стійкості до змін та
постійного удосконалення.
Зрозуміло, що для виховання лідерів такого
рівня колишні підходи до планування наступництва
не працюють. Організації опинилися перед складним завданням створення нових, продуктивніших
способів готувати таких людей. Досвід компаній,
які намагаються вирішити цю складну проблему,
демонструє такі підходи до виховання й розвитку
нових лідерів: переосмислення загальної моделі
лідерства, виявлення можливих цифрових лідерів
в організації, перерозподіл відповідальності й вихід
за рамки традиційних підходів — є сенс зосереди
тися на культурі та інноваційності, розширенні
прав і повноважень, обміні знаннями.

Тренд 7. Цифровий HR
Про що йдеться? Діджиталізація, хочемо ми
того чи ні, це наша реальність сьогодні. У цих умовах HR не може залишатися без змін. Сьогодні ми
говоримо про: цифрову робочу силу (як організації
можуть запроваджувати нові методи управління,
культуру інновацій та спільне користування),
цифрове робоче місце (як організації можуть про-
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ектувати робоче середовище, яке забезпечує продуктивність), цифровий HR (як організації можуть
змінити функцію HR задля роботи в цифровому
режимі, використовувати цифрові інструменти й
додатки, щоб доставляти рішення, експериментувати та впроваджувати інновації).
Компанії наймають молодих, технологічно
досвідчених співробітників, яким зручно робити
речі самостійно й обмінюватися інформацією
прозорим способом. Вони очікують на інтегрований цифровий досвід роботи, спроектований
для команд, ефективність і розширення прав та
можливостей, і є надія, що HR надасть його.

Тренд 8. Аналітика в HR
Ще одне питання, яке привертає до себе багато уваги. Навіщо нам аналітика? Загалом вона
потрібна тому, що надає нові, точніші інструменти
управління ефективністю та найманням. Головні
труднощі з використанням аналітики виникають,
здебільшого, через відсутність простих і надійних
інструментів та досвіду роботи з прогностичними
моделями. Але організації починають все ж таки
поступово використовувати статистичні дані для
аналітичної роботи.
Наша компанія пропонує використання такого
надійного інструменту, як організаційний аналіз
мереж (ONA), що є поєднанням соціометрії та
аналітичного підходу. За допомогою ONA можна
зробити видимими такі ділянки відносин у компанії, як наявність неформальних лідерів, носіїв
експертних знань, тих, до кого найчастіше звертаються інші співробітники за порадою, рівень
співпраці в групах і командах та багато інших дуже
цікавих показників.

Тренд 9. Майбутнє роботи
Ця частина функціоналу HR присвячена тому,
що ми звикли називати словом «персонал».
Майбутнє вже настало, і в наше життя входять
штучний інтелект, робототехніка, когнітивні тех-

Кадровик України

HR-ПРАКТИКА

нології. Вони змінюють всі наші звичні уявлення
про те, що таке робота, як відбирають і навчають
робочу силу, як проектується робоче місце та
багато інших. Вони розширюють наше традиційне
розуміння того, які види робіт можуть виконуватися людьми та машинами, а також переформатовують задіяні сегменти робочої сили.
І наше завдання — переосмислити комбінації
талантів, технологій і робочого місця так, щоб
зрозуміти, які етапи праці можна автоматизувати,
а які може виконувати лише людина. Яким чином
ми здатні перевчити та перепрофілювати працівників, щоб якомога швидше опанувати технології
та інструменти, і як ми можемо розробити технологію, для якої майже не потрібна підготовка.
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Як ми спроможні змінити робоче місце, щоб воно
стало цифровим за своєю природою, відкритим
та спільним і в той же час забезпечувало б можливості для розвитку, зростання та концентрації.
Чи можемо ми проектувати роботу і чи розуміємо,
як саме машини здатні допомогти нам перемістити
людей від «праці» до «діяльності» і від «виконавчих»
функцій до «емпатичних».
Як бачимо, управління талантами, або Talent
Management на сьогодні є величезною сферою,
яка потребує опанування різноманітним спектром
знань, умінь та навичок. Життя спонукає нас до розширення власних поглядів і уявлень про виконання
звичних робіт, тож змінюється і функція HR. 
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HR-аналітика

в роботі менеджера
				 з персоналу

Ірина Шуляренко,
HR-консультант

Н

R-аналітика — це системний збір та
аналіз інформації, пов’язаної з управлінням персоналом. Сфера її застосування досить широка: це і отримання
інформації для прийняття управлінських рішень,
і дані для оптимізації бізнес-процесів, і можливість виявити й усунути причину якоїсь проблеми тощо.
Частину даних потрібно збирати й аналізувати постійно (адже певні показники важливо не лише контролювати, а й спостерігати в
динаміці). Деякі дані можна зібрати і проана
лізувати разово. Наприклад, інформацію про
причини звільнення працівників варто збирати
постійно через вихідні інтерв’ю та анкети (для
виявлення демотивуючих факторів та помилок
в рекрутингу). Проте якщо ви тільки стали до
роботи й ніхто раніше такої інформації не збирав, а вона вам потрібна для програми утри-
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мання персоналу, можна разово зібрати цю інформацію, зателефонувавши співробітникам,
які вже звільнилися.
Варто розуміти, що для кожного бізнесу чи
компанії показники, які потрібно моніторити
постійно чи з певною періодичністю, будуть
свої. І навіть відносно універсальні, такі як плинність персоналу, в деяких компаніях можуть
бути незатребувані. Такі показники можуть бути
як KPI — ключові показники ефективності (результативності), так і відображати ефективність
процесів.
Якщо ви постійно моніторите певні показники і бачите їх погіршення чи вас не влаштовує динаміка поліпшення результатів, слід враховувати, що ви маєте справу з результатами
якогось процесу чи процесів, і щоб з’ясувати їх
причину, слід зібрати інші дані, звернутися до
ширшої аналітики.
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Так, для оцінки ефективності системи рекру
тингу (пошуку та відбору персоналу) часто використовують такі KPI, як кількість закритих вакансій на місяць, відсоток виконання плану щодо закриття вакансій. При цьому варто моніторити середню швидкість закриття вакансії, оскільки чим
швидше закриваються вакансії, тим краще виконання плану. Цей показник розраховується як середня тривалість (днів) від моменту отримання
заявки на вакансію до виходу співробітника на ро
боту. Моніториться він у динаміці. За потреби показник можна деталізувати, коли середня швид
кість вимірюється за різними типами вакансій
(окремо — масовий набір низькокваліфікованих
спеціалістів, окремо — підбір топ-менеджменту
тощо). Щоб підвищити швидкість закриття вакан
сії, слід зібрати аналітику щодо всього процесу
рекрутингу, що, у свою чергу, допоможе виявити
слабкі ланки чи недоліки бізнес-процесу.
Передусім слід проаналізувати всю «воронку» рекрутингу (рисунок 1). Звичайно, в кожній
компанії вона буде своя, проте основні елементи
є спільними.

Перше, що ми аналізуємо, — це тривалість
кожного з етапів: скільки часу минуло від заявки на вакансію до отримання перших відгуків;
скільки часу збігає від моменту перегляду резюме до першої співбесіди, тривалість між першою
та другою співбесідами та від моменту другої
співбесіди до виходу співробітника на роботу.
Не секрет, що збільшення тривалості на будьякому з етапів може призвести до втрати кандидата, адже в разі дефіциту кваліфікованого персоналу він часто розглядає кілька пропозицій
роботи одночасно. Це знову ж таки стане при
чиною збільшення термінів закриття вакансії.
Зі своєї практики можу сказати, що найбільші
втрати часу, як правило, відбуваються на етапі
погодження співробітника (тобто між першою та
другою співбесідами). Досить часто замовник
(керівник) може затягувати цей процес, посилаючись на зайнятість тощо. Наприклад, пришвидшення призначення співбесід (до одного робо
чого дня) та проведення онлайн-співбесід
для регіонального підбору (22 офіси) дало нам
змогу скоротити строк закриття вакансій на 46 %.

«Воронка» рекрутингу

Рисунок 1

Резюме
Перша
співбесіда
Друга
співбесіда

Перший робочий день
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До речі, для того щоб генеральний директор мо, що значно збільшити кількість відгуків на
підписав положення, згідно з яким керівники цю вакансію нам не вдасться, оскільки ми мозобов’язані призначати співбесіду (або відмов- ніторили ефективність кожного з джерел залуляти кандидату) одразу після отримання ін- чення кандидатів і вже використовували найформації про нього, ми також використали оптимальніші. Також була проаналізована «воаналітику: показали кількість втрачених пошу- ронка» рекрутингу і було виявлено, що відсоток
качів через затягування процесу та вартість відмов на першій співбесіді досить значний, а
кожного такого кандидата. Так само обладнан- на другій — мізерний, що свідчило про хороший
ня для онлайн-співбесід було придбане після відбір під час співбесід у відділі персоналу та
наочного порівняння вартості проїзду канди- поганий первинний відбір. Корекція бізнес-продатів чи керівника до місця співбесіди і оче- цесу призвела до збільшення кількості закритих
видної економії в разі переведення співбесід в вакансій та виконання плану з рекрутингу. Тобонлайн-формат.
то аналітика дала нам змогу виявити потенціал
Наступним показником, який впливає на для оптимізації бізнес-процесу.
швидкість закриття вакансій, є кількість кандиОкрім швидкості закриття вакансії важ
датів на кожному з етапів та відсоток їх відсі- ливим показником є якість її закриття. У сис
ву. Наприклад, велика кількість непродуктивних темі KPI він допомагає збалансувати показ
співбесід, коли кандиданики між собою. Адже
там відмовляють, є наможна закривати швидслідком неоптимального
ко, але неякісно, тим саОкрім швидкості закриття
рекрутингу — відсутності
мим створюючи плинвакансії важливим показником
чи просто неякісного перність персоналу, знижує якість її закриття.
винного відбору кандидаючи його продуктивність
тів (через детальний аналіз
через набір не надто вмо
У системі KPI він допомагає
резюме, тестові завдання,
тивованих та професійзбалансувати показники
перегляд портфоліо, перних співробітників. Показміж собою
винні телефонні співбеником якості підбору є
сіди тощо). Нам вдалося
відсоток працівників, які
збільшити закриття вакануспішно пройшли випросій під час масового набору спеціалістів шляхом бувальний строк. Звичайно, цей показник має
аналізу причини відмови кандидату на першій бути близьким до 100 %. Виняток може станоспівбесіді. Знаючи ці причини, ми могли відсію- вити ситуація, коли на випробувальний строк
вати кандидатів вже під час телефонної розмови. беруть більшу кількість осіб, ніж потрібно, щоб
У результаті за тієї ж кількості співбесід відсоток надалі обрати найкращих.
відмов значно знизився, і ми закрили майже на
Про що свідчить цей показник, якщо він низь30 % більше вакансій, ніж за попередній період.
кий? Передусім про проблеми в системі рекруЯкщо розглядати цей приклад, то нас не тингу: некоректне зняття заявки на вакансію та
влаштовував основний показник: кількість за- пошук кандидатів, які не можуть працювати в
критих вакансій. Далі ми одноразово зробили компанії через свої особисті якості та цінності;
детальну аналітику щодо кожного кроку в про- формування в кандидата завищених очікувань
цесі рекрутингу. На той момент вже було відо- щодо роботи, перебільшення хороших якостей
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компанії, щоб зацікавити кандидата вакансією
(в анкеті про причини звільнення таких кандидатів будуть, як правило, вказані умови роботи
та відносини з керівництвом чи колективом);
некоректну оцінку кандидата, коли в процесі роботи виявляється його невідповідність заявці на
вакансію (чи опису кандидата рекрутером). Оцінивши причини звільнення працівників (за власним бажанням та за ініціативною керівника), ви
можете зрозуміти, в чому криється проблема,
й усунути її.
Іноді ваша система підбору може бути налагоджена майже ідеально, проте брак кандидатів
на ринку, коли попит у вашій компанії перевищує пропозицію, призводить до того, що HRвідділ не може виконати своєї основної функції:
забезпечення компанії персоналом відповідної
кваліфікації у визначені строки. Аналітика може
допомогти і в цьому випадку. Адже утримання
персоналу в компанії є не менш важливим (а подекуди й більш), ніж залучення нових працівників. У такому разі маємо звернути увагу на плинність персоналу. Плинність — це завжди наслідок
якихось процесів. Проте щоб її усунути, потрібно
чітко знати причину ситуації, щоб не діяти нав
мання. У моїй практиці є кілька кейсів значного
зниження плинності, й кожного разу її причини
були абсолютно різними.
Так, стикаючись з проблемою, ми висловлюємо припущення щодо її причин, далі слід зібрати дані (попередньо визначившись з методами збору), щоб проаналізувавши їх підтвердити
або спростувати гіпотезу. У подальшому можуть
бути висунуті інші гіпотези, і знову нас чекає їх
перевірка та дії відповідно до результатів HRаналітики.
Звичайно, можна почати одразу діяти, спираючись на свою інтуїцію та досвід, проте результати таких дій можуть бути не лише беззмістовними, а й шкідливими (особливо якщо час втрачено).
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Проблема, що постала перед нами, була такою: плинність у нашому call-центрі зросла до
120,83 % річних. Звичайно, ми могли б орієнтуватися на конкурентів у нашій сфері, у яких
ситуація була гіршою. Проте такий показник
нас не влаштовував, оскільки ми знали вартість
підбору персоналу, а, відповідно, і вартість плинності, а також мали потребу в персоналі, який би
працював більш ніж шість місяців (час, за який
оператор виходив на оптимальний професійний
рівень).
Звичайно ж, першою нашою гіпотезою було
те, що причини звільнення співробітників — недостатньо хороші умови праці. Основні гігієнічні фактори (за Ф. Герцбергом) — це заробітна
плата, умови праці (температура, вентиляція
тощо), відносини з керівництвом та стосунки в
колективі.
Компанія щороку проводила анонімне опитування серед персоналу щодо задоволеності умовами роботи. В анкеті було близько 20 запитань,
що стосувалися різних сфер. І от 60 % персоналу
на запитання «Чи задоволені ви роботою в компанії?» відповіли «Так», 33 % — «Частково» і 3 % —
«Ні», а 4 % утрималися від відповіді. Показники
не були критичними (принаймні не такими, що
призвели до наявного рівня плинності). До того
ж стосунки в колективі та з керівництвом перебували на хорошому рівні, більшість працівників
були задоволені системою заробітної плати (а її
сума становила дещо вище ринкової, адже ми за
цим слідкували). Деякі проблеми з умовами праці (вентиляція, зламані стільці) були ліквідовані.
І стало зрозуміло, що демотивуючих факторів
серед цих показників немає. Навіть якщо якісь
моменти й зіграли роль «останньої краплі», основні причини звільнення були іншими.
Далі ми вирішили проаналізувати вихідні анкети співробітників, які звільнилися, де просили
вказати причину звільнення, коли було прийнято
рішення тощо. Аналіз цих анкет засвідчив, що не-
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має якоїсь чіткої тенденції, причини були досить
різними: зміна місця проживання, проблеми зі
здоров’ям, рішення працювати за спеціальністю
тощо. Приблизно 30 % працівників звільнилися
з різних причин, які так чи інакше пов’язувалися
з тим, що на той момент вони були студентами
(зміна графіка навчання, початок сесії, потреба
виїхати на практику тощо). Це дало нам змогу
з’ясувати напрям пошуку. Можливо мали місце
системні помилки саме в управлінні персоналом:
чи правильна наша кадрова політика, чи корект
ний у нас профіль посади (чи тих працівників ми
шукаємо), наскільки хороші система адаптації та
мотивації? Якщо з двома останніми моментами
ситуація була хорошою (про що свідчили причини звільнення), то от кадрова політика та система
підбору справді потребували перевірки.
Наступним етапом був збір статистики:
скільки пропрацював співробітник перед звільненням — ці дані ми пов’язували з віком кандидата (студент він чи ні) та його грейдом (рівень

кваліфікації та результативності роботи). Це допомогло виявити, що близько 60 % звільняються
в перші півроку (і всі вони студенти).
Тобто причина полягала саме в кадровій
політиці. Найлегше на посаду було привабити
студентів, адже спеціально для них було запроваджено 6-годинні зміни, які давали їм змогу
суміщати роботу та навчання. Проте саме ця
категорія працівників забезпечувала компанії
плинність, оскільки із самого початку розглядала
роботу як тимчасовий підробіток.
Далі ми проаналізували, що потрібно зробити, щоб привабити в компанію не студентів, а
працівників, які розглядатимуть її як постійне
місце роботи. Оскільки оплата була погодинною, потрібно було лише збільшити кількість
8-годинних робочих змін, що давало нам можливість конкурувати за персонал на ринку праці. Знаючи реальну причину плинності, ми змінили графіки, тож результати свідчать самі за
себе (рисунок 2).

Плинність персоналу call-центру

Рисунок 2
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На момент, коли я залишила компанію, се- рекомендації тощо). Така статистика велася
редня тривалість роботи оператора call-центру у форматі: скільки людей відгукнулося, скільки
становила два роки та два місяці.
з них потрапили на співбесіду, скільки вийшли
Звичайно, аналітика добре допомагає ви- на роботу. Останні два показники були найважрішувати проблеми, проте її основне завдан- ливішими. Знаючи вартість реклами та кількість
ня — постійно моніторити важливі показники, працівників, які прийшли з певного джерела, ми
щоб запобігти таким проблемам. Наприклад, могли порахувати вартість залучення кандидата
у разі швидкого зростання компанії варто від- на співбесіду, і, відповідно, обирати джерела
стежувати дохід на одного співробітника, щоб залучення кандидатів не лише за ефективнісвпевнитися, чи не відбувається у вас надлиш- тю, а й за ціною. Крім того, суб’єктивні відчуткове розширення адміністративного штату, чи тя рекрутера щодо ефективності того чи іншосправляються система професійної адаптації го джерела могли й не підтвердитися в процесі
та навчання тощо.
детального аналізу. Зна
Передусім варто ви
ючи вартість залучення
значитися з основними
кандидата через рекламу
Аналітика
KPI, які відстежувати
ми могли, наприклад, видобре допомагає
муться. Важливо розумізначити вартість оплати
вирішувати проблеми,
ти, що більшість показниза рекомендації працівника
проте її основне завдання —
ків ви збираєте для потреб
(і вона була значно нижвідділу персоналу, і про
чою). Реферальна програпостійно моніторити важливі
їх існування керівництво
ма за три місяці дала нам
показники, щоб запобігти
компанії може навіть не
30 % працівників із затаким проблемам
здогадуватись. Якщо якісь
гальної кількості та знизипоказники результативла вартість підбору одного
ності вас не влаштовують
працівника.
чи їх динаміка негативна, варто звернути увагу
Також важливо постійно моніторити відсона бізнес-процеси та проаналізувати їх за трьо- ток виконання бюджету на рекрутинг, що дасть
ма напрямами: час, якість, гроші. Вище я на- змогу в подальшому зробити процес бюджетуводила приклад, як можна оцінити швидкість вання оптимальнішим.
та якість роботи рекрутингу. Але крім цих поУзагалюючи свій досвід можу з упевненістю
казників у нас була низка інших, які ми постій- сказати, що HR-аналітика дає змогу точніше
но моніторили, оскільки це стосувалось фінан- приймати рішення в управлінні персоналом,
сових моментів.
досягати вищих результатів у роботі, значно
Так, щороку ми самостійно аналізували заро- поліпшувати бізнес-процеси. Усе це, а також
бітні плати на ринку за ключовими позиціями те, що використання даних дає вам змогу роз(для утримання співробітників та полегшення за- мовляти однією мовою з власниками бізнесу,
лучення кращих професіоналів з ринку). Також робить вас досить цінним фахівцем. Адже грапостійно відслідковувалася статистика за відгу- мотне використання HR-аналітики також доками з кожного джерела залучення кандидатів помагає значно підвищити результативність
(реклама в інтернеті та друкованих виданнях, роботи компанії. 
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усміхніться

Під час співбесіди щодо працевлаштування:
— Як вас звати?
— Василь.
— Діти є?
— Так, син Василь і донька Василина!
— А тварини вдома є?
— Так, кіт Васька!
— Розумієте, на жаль, ми не можемо Вас прий
няти на посаду менеджера креативного...

Мама розпитує сина:
— Ти замінив рибкам воду в акваріумі?
— Ні, мамо, вони ще цієї не випили.

— Алло!
— Це ви оголосили винагороду за зниклу собаку?
— Так! А що, ви її знайшли?
— Ще ні. Але я хотів би отримати аванс...

У стоматолога:
— Пацієнте, ось ваш зуб!
— Дякую, лікарю. А ось ваша ручка від крісла.

Ввечері після роботи:
— Миколо, ти спиш?
— Ні.
— А чому очі заплющені?
— Зір економлю...

Розмова на художній виставці. Критик:
— Яка чудова річ! Яке бачення! Яка експресія!
Художник:
— Так. Це саме те місце, де я витираю фарби…

У день народження чоловіка дружина кричить
йому з іншої кімнати:
— Милий, ти навіть не уявляєш, який чудовий
подарунок я тобі приготувала!
— То покажи швиденько!
— Зараз, я вже одягаю!

Напередодні святкового дня:
— Олю, Ви не знаєте, як ми сьогодні працюємо?
— Неохоче...

Вчитель дав завдання на тему: «Якщо б я був
директором фірми…». Усі старанно пишуть,
і тільки Іван дивиться у вікно.
— А ти чому не пишеш? — запитує вчитель.
— Чекаю на секретарку!

— Кохана, я вирішив, що більше ніколи не буду
з тобою лаятися!
— Ні, ви подивіться на нього, він вирішив... А в
мене ти запитав?!

Адміністратор системи уявляв себе богом мережі, але електрик брутально розвінчав цей міф.

Чоловік у лікаря:
— У мене серце б’ється нерегулярно.
— А Ви випиваєте?
— П’ю, лікарю, але регулярно. Скажіть, що зі
мною? І не латиною, а так, по-простому.
— Ви ледар і п’яниця.
— А тепер напишіть оце по-латині, щоб мені дали
відпустку по хворобі.
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— Відколи ви працюєте на нашому підприємстві?
— З тих пір, як настрахали, що звільнять.
— Вчора наш шеф проводив чемпіонат офісу з
пасьянсу «павук» і «косинка»...
— І які призи були?
— Трьох переможців вигнали з роботи…
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